
اختصاص ۳۰۰ میلیون دالر برای خط ریلی مشهد به چابهارزنگ خطر دوباره برای جاده های خراسان رضوی
معاون وزیر خبر دادقدس دالیل افزایش 1۰۳ درصدی تصادفات در استان را بررسی کرد

صحبــت مرگ و میر که می شــود منطقی این 
اســت که باید همه بــه یاد جنگ و کشــتار 
انسان ها بیفتند ولی از سال ها پیش در کشور ما 
به محض شنیدن واژه جانباختگان، ناخودآگاه 
به یاد رانندگــی و تصادفــات می افتیم که بر 
اساس آمارها تصادفات تلفات بیشتری از جنگ 

برای ایرانیان داشته ...

با موافقت رهبر معظــم انقالب ۳۰۰ میلیون دالر از 
محل اعتبارات صندوق توسعه ملی به تکمیل بخشی 
از خط ریلی مشهد به چابهار اختصاص یافت.  معاون 
وزیر راه و شهرسازی در مراسم افتتاح ۱۰ کیلومتر از 
قطعه دوم جاده دوبانــده گناباد به مه والت گفت: از 
محل این اعتبار ۶۲۰ کیلومتر از خط ریلی مشهد به 

چابهار حدفاصل زاهدان به ...
.......صفحه ۳ .......صفحه ۳ 

گردشگری مذهبی  اولویت وزارتخانه جدید
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در گفت و گو با قدس از سیاست های جدید گفت 

.......صفحه 4 

 با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی صورت گرفت

  افتتاح فاز 2 و آغاز عملیات اجرایی
 فاز ۳ جلوخان فردوسی

قدس: در مراسمی با حضور مدیران کشوری و استانی بهره برداری از 
فازدوم وعملیات اجرایی فاز سوم جلو خان مقبره فردوسی آغاز شد.

ظهر پنجشنبه گذشته مراســم افتتاح فاز ۲ و آغاز عملیات اجرایی 
فاز ۳ جلوخان فردوســی با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی، استاندار خراسان رضوی، شهردار مشهد و جمعی از 

اعضای شورای شهر مشهد برگزار شد. 
فاز یک جلوخان فردوســی با ۳/۲ هکتار مســاحت و فاز دوم آن با 
۱/8 هکتار مســاحت و هزینه تقریبی ۱۶/5 میلیارد تومان اجرایی 

شده است. 
عملیات اجرایی فاز ۳ این پروژه نیز با مســاحت 7 هکتار و اعتبار 8 
میلیارد تومان آغاز شــد که بر اســاس برنامه زمانبندی مجریان در 

مهلت زمانی ۱۳۰ روزه تا پایان بهمن ماه سال جاری به اتمام خواهد 
رسید.

 موافقت با تصمیمات شهرداری مشهد در خصوص شهر توس 
در این مراسم وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور 
با تأکید بر اینکه با موضوعاتی که از سوی شهرداری برای شهر توس 
مطرح شد، موافقیم، گفت: شهرداری مشهد را در خصوص تصمیمات 

برای شهر توس همراهی خواهیم کرد.
علی اصغر مونســان اظهار کرد: ما در کنار شهرداری مشهد هستیم 
و اگر نقاط اختالفی هم وجود دارد، باید ســعی و تالشمان را انجام 
دهیم تا آن ها را حل کنیم که بتوانیم شــهر توس را به مکانی برای 

گردشگری تبدیل کنیم.
وی در خصــوص طرح جامع شــهر توس هم ادامه داد: قرار اســت 
شهرداری مشهد طرح جامعی در خصوص فعالیت هایی که بنا دارد 
در شهر توس انجام دهد در قالب ۳۶۰ هکتار ارائه کند که تاکنون 7۰ 

هکتار آن طراحی شده است.

 توجه ویژه وزارت کشوربه ثبت جهانی شهر توس
در ادامه شــهردار مشهد با بیان اینکه به دنبال افزایش جذابیت های 
شهر توس هستیم، گفت: وزارت کشور و استانداری خراسان رضوی به 

موضوع ثبت جهانی شهر توس باید توجه ویژه داشته باشند. 
محمدرضا کالیی خاطرنشــان کرد: فضای شهر توس بسیار باارزش 
است و سعی ما هم افزایش جاذبه های گردشگری در آن است، ثبت 
جهانی توس اگرچه سخت است، اما در حال حاضر برای ما به موضوع 

مهمی تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه تیم کشتی استان نیز با همین شعار فعالیت می کند، 
ادامه داد: کمپین های زیادی برای ثبت این اثر تاریخی شکل گرفته 
و دوندگان بسیاری با این شعار در بولوار شاهنامه دویده اند، اما این 

موضوع نیاز به پیگیری بیشتری دارد. 
کالیی تصریح کرد: انجام فعالیت هــا در دو بخش تصمیم گیری و 
اجرایی مطرح اســت که در بخش اجرایی ما پای کار هستیم اما در 
بخش تصمیم گیری نیازمند توجه وزارت کشور و استانداری هستیم.

شهردار مشهد به بوستان باستان شناسی نیزاشاره ای داشت و گفت: 

اجرای این بوســتان در مقیاس ۳ تا 5 هکتار مدنظر است و با کمک 
شورای فنی قطعاً یک محل آموزشی و جذاب خواهد شد که البته نیاز 

به موافقت های الزم از سوی میراث فرهنگی است. 
وی در خصوص باغ گل سرپوشیده در این مکان هم افزود: مجموعه 
۱۰ هکتاری سرپوشیده باغ گل ۱۲ ماهه نیز جزو برنامه های ماست 
که اگر اجرایی شود قطعاً در کشور بسیار خاص و متفاوت خواهد بود. 
شهردار مشهد با اشاره به پروژه دروازه رودبار هم عنوان کرد: به دنبال 
اجرای مسیر به سمت کهن دژ هستیم که در یک برنامه مشترک با 
سازمان میراث فرهنگی عملیات اجرایی آن به زودی آغاز خواهد شد، 

همچنین بخش هایی از کشف رود باید بازسازی شود. 
وی به اجرای زنگ شــاهنامه در مدارس از ابتدای مهر هم اشــاره و 
اظهار کرد: همچنین معتقدیم ســاعت بازدید آرامگاه نیز باید تا ۱۲ 
شــب افزایش پیدا کند.کالیی تأکید کرد: خواســته ما در مدیریت 
شهری مشــهد این اســت که وزارت میراث فرهنگی و گردشگری 
این موضوعات را بررســی کند و مورد توجه قرار دهد؛ چرا که منافع 

بسیاری را برای مشهد و کشور به همراه خواهد داشت.
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آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی
 ︋︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده

︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫ــ﹥ ︨ــ︀﹝︡اران ︫ــ︣﹋️ ﹎︘ 
︠︣ا︨ــ︀ن (︨ــ︀﹝﹩ ︠︀ص) ︔︊️ ︫ــ︡ه ︋﹥ ︫﹞︀ره 
١٩١٣٠ و ︫﹠︀︨ــ﹥  ﹝﹙ــ﹩  ١٠١٠٠۶۴۴۴٨١ د︻ــ﹢ت 
︋︺﹞﹏ ﹝ــ﹩ آ︡﹋﹥ راس ︨ــ︀︻️ ٩ ︊︮ روز ︎﹠︕ 
︫ــ﹠︊﹥  ﹝﹢ر︠ــ﹥  ٩٨/٠٨/٠٢ در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ 
 ﹩﹡﹢﹡︀﹇ ﹏﹞ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹋﹥ در﹢︴ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︋ 

︫︣﹋️ ︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹩ ﹎︣دد ︱﹢ر ︋﹛ ر︨︀﹡﹫︡.
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥: ١-   ا﹡︐︀ب ﹝︡︣ان 

︋ــ﹥   ﹝﹠︐ــ﹩  ﹝︀﹜ــ﹩  ﹨ــ︀ی  ︮ــ﹢رت  ٢-︑︭﹢ــ︉ 
١٣٩٧/١٢/٢٩

٣-  ︨ــ︀︣ ﹝﹢اردی ﹋ــ﹥ در ︮﹑﹫ــ️ ﹝︖﹞︹ 
.︫︡︀︋ ﹩﹞

﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︫︣﹋️ ﹎︘ ︠︣ا︨︀ن(︨︀﹝﹩ ︠︀ص)

/ع
۹۸
۰۹
۰۵
۴

︪︡﹞ ︀ن︐︨︫︣ ﹩﹀﹠︮ ︀ی﹡︀﹞ن ﹡︷︀رت  ︋︣ ︨︀ز﹢﹫︧﹫﹝﹋
( ﹨﹫️ ا︗︣ا﹩ ︋︣﹎︤اری ا﹡︐︀︋︀ت ا︑︀د﹥ ﹨︀ی ︮﹠﹀﹩ )

 ︪︡﹞ درود﹎︣ان و ﹝︊﹏ ︨︀زان ︿﹠︮ ﹤︀د︑︣ه و ︋︀زرس ا︡﹞ ️﹫﹨ ︀︋︀ت︐﹡︣ا︠﹢ان ا﹁
در ا︗︣ای ﹝︀ده ١١ آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ا︗︣ا﹩ ا﹡︐︀︋︀ت ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و ︋︀زر︨︀ن ا︑︀د﹥ ﹨︀ی ︮﹠﹀﹩ 
﹝﹢︲﹢ع ︑︊︭︣ه ٣ ﹝︀ده ٢٢ ﹇︀﹡﹢ن ﹡︷︀م ︮﹠﹀﹩ ﹝︭﹢ب ٩٦/٠٤/٢٤ ︡︋﹠﹢︨﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥ ا︻︱︀ء 
﹝﹫﹍︣دد  د︻﹢ت   ︪︡﹞ ︨︀زان   ﹏︊﹞ و  درود﹎︣ان   ︿﹠︮  ﹤︀د︑ا  ︣︊︐︺﹞  ︉︧﹋ ︎︣وا﹡﹥  دارای 
 ﹩︀︨︀﹠︫ ﹋︀رت  ﹨﹞︣اه   ﹤︋  ︣︊︐︺﹞  ︉︧﹋ ︎︣وا﹡﹥   ﹩︍﹋﹢︐﹁  ︀ ا︮﹏  دا︫︐﹟  د︨️  در   ︀︋  ً︀ ︭︫
در   ️﹋︫︣  ️︗  ٩٨/٠٨/١٤ ﹝﹢رخ    ﹤︊﹠︫  ﹤︨ روز   ١٢  ️︀︽﹛  ︊︮  ٩  ️︻︀︨ از  دار   ︦﹊︻
ا﹡︐︀︋︀ت ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و ︋︀زرس ا︑︀د﹥، ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩ « ︑︀﹐ر ︋︪️ » وا﹇︹ در ﹝︪︡ - ︋﹙﹢ار 
︫﹫︡ ︮︀د﹇﹩ ( ︋﹙﹢ار ︨︀ز﹝︀ن آب ) - ﹡︊︩ ︫﹫︡ ︮︀د﹇﹩ ١٣ ﹝︣ا︗︺﹥ و ﹡﹞︀﹠︡﹎︀ن ﹝﹢رد ﹡︷︣ 
︠﹢د را از ︋﹫﹟ ا﹁︣اد ذ﹏ ︋﹥ ︑︺︡اد ﹨﹀️ ﹡﹀︣ ا︻︱︀ء ا︮﹙﹩ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و ﹈ ﹡﹀︣ ︋︀زرس 

 . ︡﹠︀﹝﹡ ︀ب︐﹡ا︮﹙﹩ ا
  * ︀︫︀ن ذ﹋︣ ا︨️ ︑︺︡اد ا︻︱︀ء ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ﹨﹫️ ﹝︡ی ره٣ ﹡﹀︣ و ︋︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ﹡﹫︤ ١ 

   . ︫︡︀︋ ﹩﹞ ︣﹀﹡
 ︉﹫︑︣︑ ﹤︋ ︪︡﹞ درود﹎︣ان و ﹝︊﹏ ︨︀زان ︿﹠︮ ﹤︀د︑︣ه ا︡﹞ ️﹫﹨ در ️﹢︱︻ ا︨︀﹝﹩ داو︵﹙︊︀ن ) 

︣وف ا﹜﹀︊︀ )

 ︉﹫︑︣︑ ﹤︋ ︪︡﹞ درود﹎︣ان و ﹝︊﹏ ︨︀زان ︿﹠︮ ﹤︀د︑︋︀زرس ا ️﹝︨ در ️﹢︱︻ داو︵﹙︊︀ن ﹩﹞︀︨ا )
︣وف ا﹜﹀︊︀ )

︻﹙﹫︣︲︀ ︨︀﹐ری
︪︡﹞ ﹩﹀﹠︮ ︀ی﹨ ﹤︀د︑︀︋︀ت ا︐﹡︤اری ا﹎︣︋ ﹩︃ت ا︗︣ا﹫﹨ ︦﹫ر

/ع
۹۸
۰۹
۰۵
۹

︿︀م و ﹡︀م ︠︀﹡﹢اد﹎﹩ رد﹡
﹝﹞︡ آذرا﹁︣وز︎﹢ر١
﹝︡ی آر︀ن٢
︗﹢اد ﹢ب ︑︣اش ا︋︣ده٣
ا﹝﹫︣ ︧﹫﹟ ︎︀ت راد٤
︻﹙﹩ ا︮︽︣ ︗︺﹀︣︀ن ︤دی٥
 ︡﹞︀︧﹫﹟ زاده٦
﹝﹞︡ ︠︤ا︻﹩ ﹁︡ا﹁﹟٧
﹝︣ان ︠﹢ر︫﹫︡﹡︥اد٨
٩﹩﹀︫︣ ﹩﹀︴︭﹞

 ︿︀م و ﹡︀م ︠︀﹡﹢اد﹎﹩ رد﹡
︻﹙﹩ ﹇﹙﹩ ︎﹢ر١٠
١١﹩︀︲ا︮︽︣ ر ︡﹫︨
﹝﹠︭﹢ر ﹁︽﹀﹢ر ﹝︽︣︋﹩١٢
︧﹟ ﹝︀︗︡ی١٣
١٤﹩﹠﹫︀﹡ ︡ی ﹝﹆︨︡﹫︀ن﹞
﹝︡ی و︸﹫﹀﹥ دو︨️ ا﹞︡ی١٥
ا︡ ﹨︣﹝︤زاده١٦
ر︲︀ ﹨︣﹝︤زاده١٧

︿︀م و ﹡︀م ︠︀﹡﹢اد﹎﹩ رد﹡
︻︊︀س ︋﹢ژ﹝︣ا﹡﹩١
٢﹩﹠﹫︧ ﹩﹚︻
و﹫︡ رو︾﹠﹩ ︤دی٣

 ︿︀م و ﹡︀م ︠︀﹡﹢اد﹎﹩ رد﹡
﹝︡ی ﹇﹢︡ل٤
︀︧﹞ ﹟﹫︧︐﹩ ﹝﹠︷︣ی٥

︪︡﹞ ︀ن︐︨︫︣ ﹩﹀﹠︮ ︀ی﹡︀﹞ن ﹡︷︀رت  ︋︣ ︨︀ز﹢﹫︧﹫﹝﹋
( ﹨﹫️ ا︗︣ا﹩ ︋︣﹎︤اری ا﹡︐︀︋︀ت ا︑︀د﹥ ﹨︀ی ︮﹠﹀﹩ )

︪︡﹞ ﹩﹞︣و︫﹠︡﹎︀ن ﹎﹢︫️ دا﹁ ︿﹠︮ ﹤︀د︑︣ه و ︋︀زرس ا︡﹞ ️﹫﹨ ︀︋︀ت︐﹡︣ا︠﹢ان ا﹁
در ا︗︣ای ﹝︀ده ١١ آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ا︗︣ا﹩ ا﹡︐︀︋︀ت ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و ︋︀زر︨︀ن ا︑︀د﹥ ﹨︀ی ︮﹠﹀﹩ 
﹝﹢︲﹢ع ︑︊︭︣ه ٣ ﹝︀ده ٢٢ ﹇︀﹡﹢ن ﹡︷︀م ︮﹠﹀﹩ ﹝︭﹢ب ٩٦/٠٤/٢٤  ︡︋﹠﹢︨﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥ ا︻︱︀ء 
﹝﹫﹍︣دد  د︻﹢ت   ︪︡﹞ ﹩﹞دا  ️︫﹢﹎ ﹁︣و︫﹠︡﹎︀ن   ︿﹠︮ ﹤︀د︑ا  ︣︊︐︺﹞ ︎︣وا﹡﹥ ﹋︧︉  دارای 
 ﹩︀︨︀﹠︫ ﹋︀رت  ﹨﹞︣اه   ﹤︋  ︣︊︐︺﹞  ︉︧﹋ ︎︣وا﹡﹥   ﹩︍﹋﹢︐﹁  ︀ ا︮﹏  دا︫︐﹟  د︨️  در   ︀︋  ً︀ ︭︫
︻﹊︦ دار از ︨︀︻️ ١٠ ︀︽﹛ ︊︮️ ١٢ روز ﹊︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠٨/١٢ ︗️ ︫︣﹋️ در ا﹡︐︀︋︀ت 
 ︡﹫︫ ار﹢﹚︋ - ︪︡﹞ وا﹇︹ در « ️︪︋ ر﹐︀︑ » ﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋ ،  ﹤︀د︑︣ه و ︋︀زرس ا︡﹞ ️﹫﹨
︮︀د﹇﹩ ( ︋﹙﹢ار ︨︀ز﹝︀ن آب ) - ﹡︊︩ ︫﹫︡ ︮︀د﹇﹩ ١٣  ﹝︣ا︗︺﹥ و ﹡﹞︀﹠︡﹎︀ن ﹝﹢رد ﹡︷︣ ︠﹢د 
را از ︋﹫﹟ ا﹁︣اد ذ﹏ ︋﹥ ︑︺︡اد ︎﹠︕ ﹡﹀︣ ا︻︱︀ء ا︮﹙﹩ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و ﹈ ﹡﹀︣ ︋︀زرس ا︮﹙﹩ 

 . ︡﹠︀﹝﹡ ︀ب︐﹡ا
  * ︀︫︀ن ذ﹋︣ ا︨️ ︑︺︡اد ا︻︱︀ء ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ٢ ﹡﹀︣ و ︋︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ﹡﹫︤ ١ 

.︫︡︀︋ ﹩﹞ ︣﹀﹡
 ︪︡﹞ ﹩﹞︣و︫﹠︡﹎︀ن ﹎﹢︫️ دا﹁ ︿﹠︮ ﹤︀د︑︣ه ا︡﹞ در ﹨﹫︃ت ️﹢︱︻ ا︨︀﹝﹩ داو︵﹙︊︀ن )

︋﹥ ︑︣︑﹫︉ ︣وف ا﹜﹀︊︀ )

 ︪︡﹞ ﹩﹞︣و︫﹠︡﹎︀ن ﹎﹢︫️ دا﹁ ︿﹠︮ ﹤︀د︑︋︀زرس ا ️﹝︨  در ️﹢︱︻ داو︵﹙︊︀ن ﹩﹞︀︨ا )
︋﹥ ︑︣︑﹫︉ ︣وف ا﹜﹀︊︀ )

︻﹙﹫︣︲︀ ︨︀﹐ری
︪︡﹞ ﹩﹀﹠︮ ︀ی﹨ ﹤︀د︑︀︋︀ت ا︐﹡︤اری ا﹎︣︋ ﹩︃ت ا︗︣ا﹫﹨ ︦﹫ر

/ع
۹۸
۰۹
۰۶
۰

︿︀م و ﹡︀م ︠︀﹡﹢اد﹎﹩ رد﹡ ︿︀م و ﹡︀م ︠︀﹡﹢اد﹎﹩ رد﹡
﹝︡ی ︫︖︀ع ﹋︀﹨﹢﹩٧︗﹢اد ا﹝﹫︡وار ﹁︀ز١
︻︊︡ا﹜﹞﹫︡ ︻︀︋︡ی ︎﹢ر٨︧﹫﹟ ا︤دی رود﹝︺︖﹠﹩٢
﹝︡ی ︻︊︀︨﹩٩﹝︡ی ︋︀﹇︣ی درح٣
﹨︀︫﹛ ﹁︣ز﹡︡ی١٠︧﹫﹟ ︗︺﹀︣زاده٤
︻﹙﹩ ﹜︴﹀﹩١١﹝︖︐︊﹩ ر﹡︖︊︣ ︻﹆﹫﹏ آ︋︀دی٥
﹡︀︮︣ ﹡﹫﹉ روش١٢﹝︖﹫︡ ︨﹢ری٦

︿︀م و ﹡︀م ︠︀﹡﹢اد﹎﹩رد﹡

︋ ︡﹝﹞︣ا﹝﹩١

﹝︖﹫︡ ︮︀﹜︗ ﹩︀ن آ︋︀د٢

︨︺﹫︡ ﹝︪︐︀﹇﹩ ﹨﹠︣ور٣

آگهى مزايده امالك استيجارى 
اداره ﹋﹏ ا﹝ــ﹢ال و ا﹝ــ﹑ک ︠︣ا︨ــ︀ن ر︲ــ﹢ی ﹝︐︺﹙ــ﹅ ︋ــ﹥ ︋﹠﹫ــ︀د 
﹝︧ــ︐︱︺﹀︀ن در ﹡︷ــ︣ دارد ︑︺︡ادی از ارا︲﹩ و ﹝︤ارع ﹋︪ــ︀ورزی 
︠ــ﹢د را از ︵︣﹅ ︋︣﹎︤اری ﹝︤ا︡ه ﹋︐︊﹩ ︋﹥ ر︨ــ﹛ ا︗︀ره ﹊︧ــ︀﹜﹥ ︋﹥ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن 
وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡ . ﹜︢ا ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗️ ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ و ︑﹊﹞﹫﹏ 
 ︀︑ ﹩﹎آ ﹟ا﹡︐︪ــ︀ر ا ︧ــ️ ا﹝﹑ک از ︑︀ر﹫﹛ ️︡ه و رو︣م ︫ــ︣﹋️ در ﹝︤ا﹁
︀︎︀ن و﹇️ اداری روز ﹊︪ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٢٨ /٧/ ٩٨ ︋﹥ آدرس ﹝︪ــ︡ وا﹇︹ در 
ــ﹞︀ره ︑﹙﹀﹟   ︫︀  ︋︀ ک ٢۴١ ﹝︣ا︗︺﹥ و﹑ ﹫﹟ ﹝﹙﹉ آ︋︀د ٧ و ٩︎  ︋﹙ــ﹢ار ﹝﹙ــ﹉ آ︋︀د -︋ 
︀ً ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︤ا︡ه ︨︀︻️ ١٠  ﹠﹝︲ .︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀ ︀ی ۴-٣٧۶۶٠٩٧٠-٠۵١ ︑﹞︀س﹨

︊︮ روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٧/٢٩ در ﹝﹏ اداره ﹋﹏ ︋︣﹎︤ار ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.
 اداره كل اموال و امالك خراسان رضوى

/ع
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۰۹
۰۶
۱

قدس در گفت وگو با رئیس اتحادیه نانوایان 
مشهد پیگیری کرد

 افزایش قیمت نان 
 در انتظار 

دستور استاندار

.......صفحه ۳ 

.......صفحه ۲

دادستان جدید 
مشهد منصوب شد

پنجشنبه گذشته خبری از قول معاون هماهنگی امور اقتصادی 
اســتانداری خراســان رضوی در خصوص افزایش قیمت نان در 

همین صفحه به چاپ رسید، خبرنگار ما ...

محمدحسین درودی به عنوان دادستان جدید مشهد منصوب شد.
در ســوابق محمدحســین درودی، معاون دادستانی و سرپرست 
دادسرای ناحیه 9، معاون قضایی و جرایم خاص دادگستری استان 

و جانشین مسئول واحد نظارت و ارزشیابی ...

ان
جبی

د ر
حم

: م
س

عک

قانون هــوای پاک مصوب بیســت و پنجم تیرماه 
9۶ در مجلس شــورای اسالمی است. قانونی که بر 
اساس آن دولت و دستگاه های اجرایی موظف شدند 
ذیل این قانون از سالمت هوا صیانت کنند. در بند 
یک ماده یک قانون هوای پاک آمده، »آلودگی هوا 
عبارت اســت از انتشــار یک یا چند آالینده اعم از 
آالینده های جامد، مایع، گاز، پرتوهای یون ســاز و 
غیر یون ســاز، بو و صدا در هــوای آزاد، به صورت 
طبیعی یا انســان ســاخت، به مقــدار و مدتی که 
کیفیــت هوا را بــه گونه ای تغییر دهــد که برای 

سالمت انسان و موجودات زنده، فرایندهای...
.......صفحه ۲

منشأ  ریزگردهای 
این روزهای شهر تنها از 

صحرای ترکمنستان نیست

 قره قومی 
دیگر در دل 

مشهد !



منشأ ریزگردهای این روزهای شهر تنها از صحرای ترکمنستان نیست

 قره قومی دیگر در دل مشهد!
هاشم رســائی فر قانون هوای پاک مصوب 
بیســت و پنجم تیرماه 96 در مجلس شــورای 
اسالمی اســت. قانونی که بر اساس آن دولت و 
دستگاه های اجرایی موظف شدند ذیل این قانون 

از سالمت هوا صیانت کنند.
در بنــد یک ماده یک قانون هــوای پاک آمده، 
»آلودگی هوا عبارت اســت از انتشار یک یا چند 
آالینده اعــم از آالینده های جامــد، مایع، گاز، 
پرتوهای یون ساز و غیر یون ساز، بو و صدا در هوای 
آزاد، به صورت طبیعی یا انسان ساخت، به مقدار و 
مدتی که کیفیت هوا را به گونه ای تغییر دهد که 
برای سالمت انسان و موجودات زنده، فرایندهای 
بوم شناختی)اکولوژیکی( یا آثار و ابنیه زیان آور 
بوده و یا سبب از بین رفتن یا کاهش سطح رفاه 

عمومی گردد«.
ســومین بند از ماده یک قانون هــوای پاک به 
منابع آلوده کننده هوا اشــاره نمــوده که به دو 
مــورد منابع طبیعی و منابع انســان ســاخت 
تقسیم شده اند. منابع طبیعی در این دسته بندی 
شامل طوفان های گرد و غبار، طوفان های شن، 
آتش ســوزی جنگل ها و مراتع، آتشفشــان ها و 

هواریزهای دریایی است.
منابع انسان ساخت منابع متحرک و ثابت را شامل 
می شــود که منابع متحرک هر گونه منبعی از 
قبیل وسایل نقلیه موتوری و غیرموتوری که در 
اثر حرکت ایجاد آلودگی می کند، اســت. منابع 
ثابت نیز هر گونه منبعی از قبیل صنایع، عملیات 
معدنی، کشاورزی، بخش های خدماتی، تجاری، 
اداری و خانگی که در محلی ثابت ســبب انتشار 

آالینده ها می شود.
از طرفی در بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها 
به صراحت به این موضوع پرداخته شــده است 
که »جلوگیری از ایجاد و تأســیس کلیه اماکن 
که به نحــوی از انحا موجب بروز مزاحمت برای 
ساکنان یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست، 
شــهرداری مکلف است از تأســیس کارخانه ها، 
کارگاه ها، گاراژهای عمومی، تعمیرگاه ها، دکان ها 
و همچنین مراکزی که مواد محترقه می سازند و 
اصطبل چارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی 
تمام مشاغل و کسب هایی که ایجاد مزاحمت و 
سروصدا کنند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع 
حشــرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در 
تخریب کوره های آجر و گچ و آهک پزی و خزینه 
گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام 
نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دودکش های 
اماکن و کارخانه ها و وسایط نقلیه که کار کردن 
آن ها دود ایجاد می کند از آلوده شدن هوای شهر 
جلوگیری نماید و هر گاه تأسیسات مذکور قبل 
از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آن ها را 
تعطیل کند و اگر الزم شــود آن ها را به خارج از 

شهر انتقال دهد«. 

 زمینی وسیع در مرکز شهر که آلودگی 
تولید می کند

در حالی که چنین قوانین و شرح وظایفی برای 
دستگاه های اجرایی و شهرداری ها در چارچوب 
مبارزه با آالیندگی هوا وجود دارد اما مواردی در 
همین نزدیکی ما وجود دارند که مرکز انتشــار 
آالیندگی هــای هوایی و حتی صوتی هســتند. 
نمونه ای از این موضوع را می توان در مرکز پایانه 
بار راه آهن مشهد به وضوح یافت. مرکزی که البته 
تابلو شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی 
راه آهن منطقه خراسان را نیز می توان بر سر در 

آن دید.
این مرکز، زمین بسیار وسیعی در ابتدای بولوار 
وحدت مشــهد و در نزدیکی ایســتگاه راه آهن 
مشهد را شامل می شود که تقریباً در مرکز شهر 

قرار گرفته است.
وســعت این زمین که قســمت اعظم آن بایر و 
بدون اســتفاده است چندین هکتار می شود! به 
این قســمت از ماجرا کاری نداریم که چرا این 
زمین بزرگ آن هم در مرکز شــهر مشهد باید 
محصور شده و بدون استفاده باشد. بخش قابل 

تأمل داستان جایی است که زمین مذکور به گفته 
اهالی بولوار وحدت به خصوص ساکنان وحدت2 
به منبعی برای انتشار گرد و غبار شدید و آالینده 

تبدیل شده است!

 ماشین هایی که توان نفس کشیدن را می گیرد
قاســمی یکی از اهالی وحــدت2 در این باره 
می گویــد: با وجود این زمیــن در این منطقه 
باد که مــی وزد به قدری گرد و غبار و آلودگی 
در ایــن منطقه زیاد می شــود که همه ما را با 
مشــکل مواجه می کند. مشکالت اینجا یکی 
دو تا نیســت حجم زیادی از بار که بیشتر آن 
را سیمان تشکیل می دهند در طول شبانه روز 
در محوطه این زمین تخلیه می شود و توسط 
ماشین های سنگین جابه جا می شود عالوه بر 
مشکلی که خود سیمان برای آلودگی هوا دارد، 
گرد و خاکی که از تردد ماشــین های سنگین 
بلند می شود توان نفس کشیدن را از اهالی این 
منطقه گرفته است. باد که بشود دیگر همه چیز 

غیر قابل تحمل می شود.
خانم خدابخشی، عضو شورای اجتماعی محله 
نیز با ابراز گالیه از مشــکالت زیست محیطی 
که زمینی به نــام پایانه بار راه آهن برای اهالی 
منطقه آن هم در مرکز شهر مشهد ایجاد کرده 
است، می گوید: بارها برای رفع این مشکالت به 
مسئوالن راه آهن و شهرداری منطقه مراجعه 
کردیم و حتی استشهاد محلی هم نوشتیم و 
امضا کردیم اما متأسفانه تاکنون اقدامی در این 

خصوص انجام نداده اند.
وی در ادامه می افزاید: عالوه بر مشــکالتی که 
ایــن زمین برای مردم دارد به تازگی به محلی 
برای تخلیه خودروهای بارگیری شده از کارخانه 
تبدیل شــده اســت که حجم زیــادی از این 
خودروها پس از تخلیه از قطار با ورود غیرقانونی 
ماشین های سنگین به داخل شهر از این مکان 
به جاهای دیگر برده می شوند. پرسش ما این 
اســت که آیا مسئوالن، نظارتی بر این موضوع 
ندارند که این همه خودرو باید در اینجا تخلیه 

شده بعد با ماشــین های سنگین از این مکان 
برده شوند و ضمن ایجاد مزاحمت برای اهالی 
با ترددهای زیادی که دارند ایجاد گرد و غبار و 

آلودگی داشته باشند؟

 بدتر از قره قوم در مرکز شهر
دری یکی دیگر از ســاکنان محله وحدت2 
درباره آنچه در منطقه اتفاق می افتد می گوید: 
هر کدام از مسئوالن هر زمان که می خواهند 
در مورد آلودگی هوای مشهد صحبت کنند 
حرف صحرای ترکمنســتان و هرات و بقیه 
جاها را به میان می آورند در حالی که منشأ 
آلودگی همین جاست وسط شهر. تعجب ما 
از این اســت که بدتــر از قره قوم را در مرکز 
شهر نمی بینیم آن وقت چند صد کیلومتر در 
داخل خاک کشــور همسایه در صحرا دنبال 
آن هستیم! وی در ادامه می افزاید: اینجا اگر 
عنوان خدمــات فنی ابنیه خطوط راه آهن را 
دارد چرا باید خودروهای تولیدی یک شرکت 
بــه اینجا منتقل شــود و بعد ماشــین های 
سنگین با ایجاد مزاحمت های فراوان و گرد 
و غباری که به راه می افتد این خودروها را به 

جاهای دیگر انتقال دهند. 

  قطارهایی که منشأ آلودگی اند
وی می افزاید: ما حتی برای حل این موضوع 
به جاهــای مختلفی از جمله شــهرداری و 
راه آهن مراجعه کردیم و این پاسخ را از آقای 
معراجی فر که مسئول روابط عمومی راه آهن 
هســتند گرفتیم که ایــن زمین فقط و فقط 
برای آماده نگه داشتن قطارهایی است که در 
صورت نیاز یا حادثه ای وارد ریل خواهند شد. 
این در حالی است که خیلی مواقع قطارهای 
داخل زمین ساعت ها پس از نیمه شب روشن 
نگه داشته می شوند که هم آلودگی هوا و هم 

آلودگی صوتی دارند.
دری همچنیــن اظهار مــی دارد: جدا از همه 
این مســائل انواع حیوانات از جملــه روباه، 
شــغال، عقرب، مــوش و مــار در این زمین 
وســیع زندگی می کنند که بعضــی از آن ها 
خیلی مواقع تا داخل خانه های مردم آمده اند 
در حالی که دقیقــاً آن طرف همین زمین و 
جایی که خانه های سازمانی راه آهن آنجاست 
به هیچ وجه قابل قیاس با این طرف نیســت؛ 
فضایی تمیز و به دور از آلودگی و شــیک در 
آنجا هست که کمتر جایی می شود نظیر آن را 
پیدا کرد. با همه این تفاسیر ما فکر می کنیم 
خیلی از مسئوالن از وجود صحرای قره قوم در 
مرکز شــهر مشهد بی خبرند به همین جهت 
درخواست ما این است برای سر و سامان دادن 

این اوضاع تا دیر نشده فکری بردارند.

 عضو هیئت رئیسه انجمن پسته خراسان رضوی
 در گفت وگو با قدس: 

  قیمت دالر سودآوری کاشت پسته را 
تضمین کرد

بهـاردوست: 
پسته به عنوان 
کاالی نخست در صادرات 
محصــوالت کشــاورزی 
ایران از جنبه های مختلف 
اقتصــادی، اجتماعــی و 
دارای  محیطی  زیســت 
اهمیت بوده و قابل توجه 

است. نام پسته که به گوش می رسد، همزمان با آن نام شهرهایی 
مثل رفسنجان و کرمان هم در ذهن هر شنونده ای تداعی می شود، 
اما شاید خیلی ها از پیشرفت خراسان رضوی در زمینه کشت این 
محصول اطالعی نداشته باشند و در این زمینه استان مغفول واقع 
شده است. در این زمینه با علیرضا پناهنده، عضو هیئت رئیسه 

انجمن پسته استان گفت وگویی ترتیب داده ایم که می خوانید:

 در روزهای اخیر شنیدیم که قیمت خرید پسته کاهش 
چشمگیری داشته، دلیل این کاهش قیمت چیست و آیا 

تداوم خواهد داشت؟ 
قیمت پســته حدود 10روزی افت خیلی اندکی حدود 5 هزار 
تومان داشت که البته این افت طبیعی است و دلیلش هم عرضه و 
تقاضا و روند مسائل سیاسی است ولی در حال حاضر قیمت ها به 

حالت اولیه برگشته و هیچ مشکلی وجود ندارد. 

 این متغیرهایی که می گویید در خارج از کشور هم به 
قیمت پسته آسیب نمی رسانند؟ 

در خارج از کشــور قیمت دالری پسته تابع تقاضای کل است و 
تقاضای کل هنوز از عرضه بیشــتر است. در حال حاضر عرضه 
بین المللی حدود ۳50 تا ۴00 هزار تن است که هنوز تقاضا بیش 
از عرضه اســت و به همین دلیل این قیمت دالری هنوز خیلی 

تهدیدکننده نیست. 

  به نظر می رســد که مصرف کنندگان در داخل کشور 
توان خرید پســته را ندارند، صادرات هم که با مشکل 

روبه رو است. برای حل این مشکل چه باید کرد؟ 
ما در حوزه صادرات با هیچ مشــکلی مواجه نیستیم و وضعیت 
خیلی خوبی هم داریم فقط در برگشت پول با مشکالتی مواجه 
هستیم. در خصوص بخش نخســت صحبتتان هم باید بگویم 
شــاید به این دلیل است که پســته کالً یک محصول صادراتی 
است مصرف داخلی ما فقط 10درصد است. از آن گذشته ضعف 
عمومی اقتصاد موجب شده که مصرف داخلی آن خیلی کم باشد 

و بیشتر صادرات شود البته این به نفع تولیدکننده است. 

  آیا با توجه به قیمت دالر صادرات پســته اکنون برای 
پسته کاران مقرون به صرفه است؟ 

بله. درآمد کاشت پسته برای باغدار خیلی خوب است و همه اش 
سود است البته در سال های گذشته این گونه نبوده چون قیمت 
دالر پایین بود و قیمت 25هزار تومان برای باغدار سودی نداشت و 
حتی باغ ها در آستانه رها شدن بودند ولی اکنون باغداران وضعیت 

خیلی خوبی دارند. 

مدیرکل آموزش و پرورش در گفت وگو با قدس: 
  ۸۵ معلم خراسان رضوی در 

سازمان های دیگر مأمور به خدمت هستند
قـدس آنالین: مدیرکل 
آمـــوزش و  پــــرورش 
خراسان رضـــوی گفت: 
۸5نفر از معلم های استان 
نظیــر  محل هایــی  در 
مجلس  نمایندگان  دفاتر 
دانشگاه  اسالمی،  شورای 

فرهنگیــان، ورزش و جوانان، شــهرداری، کانون پرورش فکری 
کودکان و اداره فرهنگ و ارشاد مأمور هستند.

قاســمعلی خدابنده در گفت وگو با قدس آنالین اظهار کرد: با 
توجه به مشکلی که اســتان خراسان رضوی در تأمین معلم 
با آن مواجه است امسال تعداد معلم هایی که به دستگاه های 
دیگر مأمور شــده بودند را کاهش دادیم. وی تصریح کرد: در 
سال گذشــته حدود 190 نیروی آموزش و پرورش استان در 
دستگاه های دیگر مأمور به خدمت بودند که امسال این تعداد 

به حدود ۸5نفر رسیده است.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی درباره این موضوع 
که با توجه به کمبود نیرو چرا به معلم ها مجوز مأمور شــدن 
در دفاتر نمایندگان مجلس و سایر دستگاه ها داده می شود در 
حالی که منطق مأمور شدن یک نیرو این است که سازمان مبدأ 
به آن نیاز نداشته باشد، افزود: بر اساس تفاهم نامه ای که بین 
وزارت آموزش و پرورش و مرکز نیروی انسانی مجلس وجود 
دارد، نیروهای آموزش و پرورش می توانند در دفاتر نمایندگان 
مأمور به کار شــوند که در حال حاضر 1۳معلم در خراســان 

رضوی در دفاتر نمایندگان مأمور به خدمت هستند.
خدابنده ادامه داد: همچنین چهار نفر از معلم های استان نیز 
در اداره فرهنگ و ارشــاد مأمور به خدمت هستند که برخی 
از آن ها به عنوان رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد شهرســتان ها 
مشــغول به کار هســتند و حدود 6 نفر نیز در اداره ورزش و 
جوانان مأمور هستند. دانشگاه فرهنگیان، شهرداری و دهیاری 
نیز از دستگاه های دیگری هستند که معلم های خراسان رضوی 
با مأمور شدن، در آن ها مشغول هستند. گفتنی است، مأمور 
به خدمت این معلم ها در حالی صورت گرفته اســت که هنوز 
20کالس درس در مقطع ابتدایی و 6هزار ســاعت در ســایر 
مقاطع تحصیلی استان معلم ندارند و حتی معاونان مدارس نیز 

به تدریس می پردازند.

استاندار خراسان رضوی در نشست با نمایندگان 
مردم مشهد و کالت در مجلس:  

  اعتبارات الزم برای ساماندهی کشف رود 
را مطالبه می کنیم

خراسان  استاندار  قدس: 
رضوی گفت: به دلیل نبود 
متولی توسعه در روستاها، 
رقم  به گونه ای  شــرایط 
می خورد کــه منتهی به 

حاشیه نشینی می شود.
علیرضا رزم حســینی در 
نشست با نمایندگان مردم 
مشهد و کالت در مجلس شورای اسالمی افزود: در دیداری که با 
رهبر معظم انقالب داشتم ایشان فرمودند موازی کاری نکنید و با 

تقسیم کار و برنامه ریزی ، کارها را پیش ببرید.
وی با اشــاره به اینکه ساماندهی حاشیه شهر مشهد با جدیت 
در دســتور کار قرار دارد، یادآور شــد: یکی از اقدامات ما در این 
حوزه، طراحی و اجرای طرح جهاد اجتماعی »نجات« بود که برای 
ساماندهی هشــت محله حاشیه شهر مشهد تدوین و عملیاتی 
شده است. وی گفت: منابع مالی خوبی هم برای اجرای این طرح 
پیش بینی شده است که در یک مورد، 90میلیارد تومان اعتبار از 

سوی وزارت کشور ابالغ شده است.
استاندار خراســان رضوی با بیان اینکه طرح »نجات« در حاشیه 
شهر مشهد سرانه های ورزشی، اجتماعی و فرهنگی را مشخص 
می کند، تصریح کرد: در بازدید میدانی که از کشــف رود داشتم 
متوجه بروز یک فاجعه انســانی در نزدیکی مشــهد شدم؛ برای 
ســاماندهی این رودخانه با مشارکت نمایندگان مردم مشهد در 

مجلس شورای اسالمی، اعتبارات الزم را مطالبه خواهیم کرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان رضوی هم 
در ادامه این نشست اظهار کرد: حدود 66۴میلیارد تومان از سوی 
دستگاه های مختلف در حوزه حاشیه نشینی تاکنون هزینه شده 

اما نتیجه این میزان هزینه کرد محسوس نبوده است.
حسن جعفری با بیان اینکه طرح جهاد اجتماعی شامل بازآفرینی 
و ساماندهی حاشیه شهر مشهد می شود، گفت: در این طرح برای 
۴1 دستگاه اجرایی مسئولیت مشخص شده است و همکاری و 
مشارکت مردم در این طرح ثمرات خوبی به دنبال خواهد داشت.

در بخش دیگری از این نشســت حجت االسالم پژمانفر، رئیس 
مجمع نمایندگان خراســان رضوی ضمن قدردانی از اســتاندار 
برای پیگیری موضوع حاشیه شهر مشهد، اظهار کرد: جمع آوری 
اطالعات موجب شــناخت دقیق و شفاف مسائل حاشیه شهر 

مشهد و برنامه ریزی دقیق برای رفع مشکالت خواهد شد.
وی با بیان اینکه برای سایر محالت حاشیه شهر مشهد هم باید 
برنامه ساماندهی تدوین شود، افزود: نیاز است بحث مالکیت زمین 

در حاشیه شهر تعیین تکلیف شود.
ســید امیرحســین قاضی زاده، نماینده مردم مشهد و کالت در 
مجلس شورای اسالمی هم در این نشست با اشاره به مشکالت 
حاشیه نشینی در مشهد، اظهار کرد: باید در کنار ساماندهی حاشیه 
شهر از مهاجرت دوباره مردم و توسعه مناطق پیرامونی جلوگیری 
کرد. وی با بیان اینکه مسئله مالکیت زمین در محالت حاشیه 
شهر باید تعیین تکلیف شود، افزود: در حاشیه نشینی باید بحث 
هویت بخشی به جمعیت مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه جمعیت 

حاضر در حاشیه شهر فرهنگ های مختلفی را در بر می گیرد.
جواد کریمی قدوســی دیگر نماینده مردم مشــهد و کالت در 
مجلس شــورای اســالمی نیز گفت: از حرکت خوبی که برای 
ساماندهی حاشیه شهر مشهد شروع شده است قدردانی می کنیم، 
برگزاری این جلسات به صورت ماهانه می تواند ثمرات خوبی به 
همراه داشــته باشد. وی افزود: وضعیت رخ داده در حاشیه شهر 

مشهد به واسطه غفلت بوده است.
حجت االسالم حسین زاده بحرینی، نماینده مردم مشهد و کالت 
در مجلس شورای اسالمی نیز در ادامه این نشست اظهار کرد: در 
مرحله جمع آوری اطالعات مربوط به حاشــیه شهر طرح خوبی 
را ارائه داده اید و عزمتان را جزم کرده اید تا این هشــت محله را 

ساماندهی کنید؛ به این موضوع خوشبین هستم.
وی با اشاره به اینکه تاکنون ارزیابی دقیقی از حاشیه شهر مشهد 
نداشته ایم، افزود: پیشنهاد می کنم یک قرارگاه ساماندهی برای 
حاشیه شهر با حکم رهبر معظم انقالب ایجاد کنید تا دستگاه های 

اجرایی موظف به همکاری با شما شوند.
رضا شــیران خراســانی دیگر نماینده مردم مشهد و کالت در 
مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: معضل حاشیه نشینی تنها به 
دلیل مهاجرت شکل نمی گیرد بلکه عدم پاسخ گویی به نیازهای 

شهروندان ضعیف، دلیل دیگر این پدیده است.
وی با اشــاره بــه اینکه نیازمنــد برنامه برای قشــر نیازمند و 
کم برخوردار هســتیم، افزود: اگر قطب نمای شهرداری مشهد، 
معاونت فنی و عمرانی استانداری و راه و شهرسازی یکسان نشود، 

معضل حاشیه نشینی ادامه خواهد داشت.

   انتقاد امام جمعه از مسئوالن پروازی 
صالح آباد

مدیــران  صاحبــی: 
واقــع  در  و  غیربومــی 
همان مدیــران پروازی، 
مســئوالنی هستند که 
حاضــر  خانواده شــان 
با آنان در شهر  نیستند 
محل خدمتشان زندگی 
کنند. شــهروندان صالح آبادی می گویند: بدون تردید مدیران  
پروازي  و غیربومی با مشکالت  فراوانی روبه رو هستند و خواسته 
یا ناخواسته موجب بروز مشــکالت و هزینه های فراوانی نیز 
برای مردم و دولت می شوند، بروز حوادث  جاني  و مالي  هنگام  
مسافرت  به  محل  کار، بروز مشکالت  خانوادگي  و آثار سوء آن ، 
چشم انتظاری  و بالتکلیفي  ارباب  رجوع  و کارکنان  اداره  مربوط  

از جمله این مشکالت است. 
امام جمعه شهرستان صالح آباد هم می گوید: یکی از بزرگ ترین 
دغدغه های مردم صالح آباد، عدم حضور مسئوالن این شهرستان  
در محل خدمت است و انتظار مردم، اسکان و حضور همیشگی 
آنان در شهرســتان صالح آباد است زیرا مســئوالن پروازی و 
میهمان گونه خدمت رســانی را کندتر و کمرنگ تر می کنند 
و عالوه بر آن نمی توانند آن طور که شایســته و بایسته مردم 
این شهرستان است خدمت کنند.  حجت االسالم والمسلمین 
محمد ســاجدیان می افزاید: مدیران پروازي پدیده اي نسبتاً 
ناهمگون، ناعادالنه و غیرموجه است و ضرورت ایجاب می کند 
که این پدیده ناعادالنه رفع شود زیرا این گونه مدیران در ذهن 
مردم القاکننده مدیریت اشرافي و همچنین بیانگر این است که 
کار اداري، اولویت اول مدیر نیست چون خانواده خود را به محل 
خدمتش نمی آورد. وی خاطرنشان می کند: انتظار اینجانب و 
مردم شریف شهرستان این است که فرماندار محترم نسبت به 
این موضوع مهم عنایت کند تا بخش مهمی از دغدغه و نگرانی 
مردم شهرســتان صالح آباد رفع شود و مردم نسبت به حضور 

مسئوالن دلگرم شوند.  

هادی زهرایی  پنجشــنبه گذشــته خبری از قول معاون هماهنگی امور اقتصادی 
اســتانداری خراســان رضوی در خصوص افزایش قیمت نان در همین صفحه به چاپ 
رسید، خبرنگار ما برای بررسی این موضوع با رئیس اتحادیه نانوایان مشهد گفت وگویی 
انجام داده که مصطفی گشتگر در این باره گفت: از سال 9۳ تاکنون در خصوص قیمت 
نان یارانه ای افزایشی نداشته ایم و همه آیتم ها که مربوط به تولید نان می شوند افزایش 
پیدا کرده است. این در حالیست که در مدت این پنج سال، تنها در سال گذشته شاهد 

افزایش 10درصدی قیمت نان بوده ایم.
وی افزود: اما تنها در خمیر مایه نان از سال گذشته تاکنون 100 درصد افزایش قیمت 
داشــته ایم و در موضوعاتی چون تأمین اجتماعی، مزد کارگر، قبض های آب، برق و گاز 

نیز افزایش هایی داشته ایم.
 وی یادآور شد: عدم افزایش قیمت نان موجب شده است نانوایی های دولتی ما به حالت 
ورشکستگی درآیند و کارگران متخصص نیز از این صنف بیرون رفته اند و این مشکالت 

جز افزایش قیمت نان برای ما و دولت راهی نمی گذارد.
رئیس اتحادیه نانوایان مشهد ادامه داد: آنالیز قیمت تمام شده نان را توسط اتحادیه در 
کارگروه مربوط مطرح کردیم و این آنالیز در کمیته کارشناســی به یک نرخ مشخص 
برای نان رسید که در چند روز آینده با تأیید استاندار خراسان رضوی، قیمت جدید نان 

دولتی اعالم خواهد شد.
گشــتگر تصریح کرد: قیمت نان ارائه شــده ما ۳0درصد زیر قیمت نان تهران است و 
مبنای قیمت گذاری ما، قیمت تهران اســت که امیدواریم حداقل افزایش ۳0درصدی 

قیمت نان را شاهد باشیم.
وی گفت: بر اســاس مصوبه هیئت وزیران نانوایی های نیمه دولتی از شمول نرخ و وزن 
مســتثنا و آزادپز بودند و با توجه به دریافت یارانه توسط دولت مشمول قیمت گذاری 
شده اند و قیمت نان در واحدهای آزادپز تثبیت و تعدیل قیمت نان مبنی بر عرف بازار 
است و کسی حق ندارد نان را از قیمت عرف بازار بیشتر به فروش برساند. شاید کاهش 
قیمت نان در نانوایی های نیمه دولتی را داشــته باشــیم اما فاصله قیمت نان دولتی و 

نیمه دولتی زیاد نخواهد بود و تمام وزن انواع نان ها در نانوایی های دولتی و آزادپز یکی 
خواهد بود و تنها قیمت آن ها متفاوت می شود.

وی در خصوص فروش آرد دولتی در بازار آزاد گفت: اتحادیه به همراه نیروی انتظامی 
و سازمان صمت استان بر نانوایی های دولتی نظارت های دقیقی دارند و اگر فروش آرد 
یارانه ای در بازار توسط مردم یا در بازرسی ها مشخص و محرز شود پرونده متخلفان به 

تعزیرات ارسال خواهد شد.
وی ادامه داد: در مشهد در موضوع آرد در حال بازنگری در سهمیه آرد نانوایی ها هستیم 
که با این راستی آزمایی میزان پخت یک نانوا در یک منطقه از شهر مشهد به چه میزان 
اســت که به همان مقدار پخت نان، سهمیه آرد داده شود که امیدواریم این موضوع به 

سرعت انجام شود تا شاهد پدیده آردفروشی نباشیم.

قدس در گفت وگو با رئیس اتحادیه نانوایان مشهد پیگیری کرد

افزایش قیمت نان در انتظار دستور استاندار
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  چطور ریزگردهای قره قوم
 عشق آباد نمی روند و به مشهد می آیند! 

فارس: مشــاور وزیر امور خارجه و رئیس نمایندگی شمال و شرق کشور در خصوص 
پیگیری های وزارت امور خارجه درباره ورود ریزگردها از کشور ترکمنستان گفت: موضوع 
ریزگردها یک بحث تخصصی و فنی است، آنچه سال گذشته از طریق اداره کل محیط 
 زیســت خراسان رضوی به ما منعکس شد را در چند جلسه  در حوزه معاونت عمرانی 

استانداری مطرح و پیگیری کردیم.
غالم عباس ارباب خالص با اشــاره به ابهام هایی که در مورد تأثیر گرد و غبار قره قوم بر 
کیفیت هوای مشهد وجود دارد، یادآور شد: فاصله زیادی که قره قوم تا شهر مشهد دارد 
و از طرف دیگر وجود کوه های هزارمسجد که مرزی بین کشور ما و ترکمنستان است 
را باید در نظر گرفت. وی اظهار کرد: شــهر عشق آباد در حاشیه بیابان قره قوم است اما 
در آنجا ریزگردی وجود ندارد! حاال چطور ریزگردها از مشهد سر در می آورد من واقعاً 

پاسخش را نمی دانم و متخصصان امر باید جواب بدهند.
وی گفت: اگر این ادعا علمی و تحقیقاتی اســت باید مشخص کند پدیده ریزگردهای 
قره قوم کدام مناطق کشور را تحت  تأثیر قرار داده است اگر پاسخ این پرسش شهرستان 
ســرخس باشد قابل پذیرش است اما در مورد شهر مشهد واقعاً جای طرح سؤال دارد. 
رئیس نمایندگی شمال و شرق کشور با بیان اینکه منبع اصلی آلودگی که شهر مشهد 
دارد از آن رنج می برد، دود و ســربی است که از وسایل نقلیه در شهر به وجود می آید، 
اظهار کرد: آلودگی حاصل از دود و سرب اگزوز خودروها به مراتب از ریزگردها کشنده تر 
است، ریزگرد در یک مقطعی از سال شهر سرخس و نواحی مرزی آنجا را تحت  تأثیر 
قرار می دهد و در هرات نیز بادهای 120 روزه را داریم اما وجود تأثیرهای حاصل از این 

دو منبع در شهر مشهد را نمی دانم، مدعیان باید آن را اثبات کنند.
وی با بیان اینکه در جلسات مختلف ما پیگیری کردیم و مکاتبات را از اینجا با وزارت امور 
خارجه در تهران انجام دادیم، تصریح کرد: ما از اداره محیط  زیست استان خواستیم از 
طریق سازمان محیط  زیست کشور این موضوع را پیگیری کنند؛ چراکه در این سازمان 
از طریق بخش روابط بین الملل خود در حوزه بین المللی یکسری کنوانسیون ها دارند و 

در آن عضو هستند.
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  دادستان جدید مشهد منصوب شد
محمدحســین  قدس: 
عنــوان  بــه  درودی 
دادســتان جدید مشهد 

منصوب شد.
محمدحسین  سوابق  در 
درودی، معاون دادستانی 
دادسرای  سرپرســت  و 

ناحیه 9، معاون قضایی و جرایم خاص دادگســتری استان و 
جانشین مسئول واحد نظارت و ارزشیابی قضات دادگستری 

استان دیده می شود.
پیش از این غالمعلی صادقی؛ دادستان مشهد و مرکز استان 
خراســان رضوی بود که به عنوان رئیس کل دادگســتری 

خراسان رضوی منصوب شده است.

معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری 
خراسان رضوی خبر داد

  اتمام بازسازی 2هزار واحد مسکونی 
خسارت دیده از سیل تا پایان آبان ماه

معاون هماهنگی  قدس: 
اســتانداری  امورعمرانی 
خراســان رضــوی اعالم 
کــرد : تــا پایــان آبان 
مــاه بازســازی و تعمیر 
واحدمســکونی  2هــزار 
خسارت دیده از سیل بهار 

امسال به اتمام خواهد رسید. احمدیزدان پناه در جلسه کارگروه 
بازســازی و نوسازی مناطق ســیل زده )ذیل ستاد پیشگیری، 
هماهنگی و فرماندهی عملیات پاســخ به بحران( گفت: با رفع 
مشکالت موجود و همکاری بیش از پیش بانک ها و دستگاه های 
ذی ربط ، زمینه جذب ســریع و کامل اعتبارات تخصیص داده 
شده به استان فراهم شده اســت. وی تأکید کرد: تا پایان آبان 
ماه عملیات بازســازی یک هزار واحد احداثی مرحله نخست و 
همچنین یک هزارواحد تعمیری به اتمام خواهد رسید وبه صورت 

رسمی مورد بهره برداری قرارخواهد گرفت.
در این جلسه گزارش عملکرد 6 ماه اقدامات و برنامه های زمانبندی 
شده جهت اتمام عملیات بازسازی واحدهای مسکونی مرحله اول 
و دوم اعتبارات ، پرداخت تسهیالت توسط بانک ها، سامانه سجاد 
و پرداخت خسارت کشاورزان، بازسازی مسجدجامع کالت، انجام 
آبخیزداری در مناطق سیل زده و... نیز ارائه و تعیین تکلیف شد.

معاون وزیر در مراسم افتتاح بخشی از قطعه 
دوم جاده دوبانده گناباد- مه والت خبر داد

  اختصاص ۳۰۰ میلیون دالر برای خط 
ریلی مشهد به چابهار

قدس: بــا موافقت رهبر 
 ۳۰۰ انقــالب  معظــم 
میلیــون دالر از محــل 
توسعه  صندوق  اعتبارات 
ملی به تکمیل بخشی از 
خط ریلی مشهد به چابهار 

اختصاص یافت. 
معاون وزیر راه و شهرسازی در مراسم افتتاح ۱۰ کیلومتر از قطعه 
دوم جاده دوبانده گناباد به مــه والت گفت: از محل این اعتبار 
62۰ کیلومتر از خط ریلی مشهد به چابهار حدفاصل زاهدان به 
چابهار اجرا و تکمیل می شود.  خیراهلل خادمی افزود: با توجه به 
نقش مهم خط ریلی مشهد به چابهار در تکمیل کریدور شمال به 
جنوب و اهمیت آن در رونق اقتصادی، توسعه صادرات و کاهش 
محرومیــت در این منطقه رهبر معظم انقالب تأکید خاصی به 
سرعت بخشــی در اجرای این طــرح دارند و ما نیز با اختصاص 
این اعتبار بــرای تکمیل آن تا پیش از پایــان دولت دوازدهم 
تالش می کنیم.  وی گفت: با اتصال خط ریلی مشهد به چابهار 
کشورهای پاکستان و افغانستان از طریق ایران به آسیای میانه و 
قفقاز متصل می شوند و با اجرای آن شاهد توسعه کمی و کیفی 

صادرات و کاهش هزینه های حمل و نقل خواهیم بود. 
وی افزود: ۵۰کیلومتر از جاده دوبانده بیرجند به قاین در سال های 
گذشــته به بهره برداری رسیده و ۵۰ کیلومتر دیگر با تخصیص 
اعتبار الزم در دســت اجراســت.  وی اظهار کرد: همچنین از 
مجموع یک هزار و ۷۰۰ کیلومتر مسیر مشهد به چابهار تاکنون 
۷۰۰ کیلومتر دوبانده شده و ۷۰۰ کیلومتر در دست مطالعه قرار 
دارد و بقیه در حال بررســی اســت.  خادمی گفت: با توجه به 
حمل و نقل ســاالنه 2۰ میلیون تن بار از مجتمع سنگ آهن 
سنگان خواف به دیگر نقاط کشور، ایجاد زیرساخت های حمل 
و نقل ریلی در این منطقه از اهمیت بســیار برخوردار اســت و 
دولت دوازدهم به این مسئله عنایت خاص دارد.  در این مراسم 
۱۰ کیلومتر از قطعه دوم جــاده دوبانده گناباد به مه والیت به 
بهره برداری رســید.  مسئول هماهنگی امور عمرانی فرمانداری 
گناباد گفت: برای اجرای این طرح ۱۵۰ میلیارد ریال هزینه شده 
است.  ابوالفضل شاکری افزود: با اجرای این طرح از مجموع ۷۵ 
کیلومتر جاده گناباد به مه والت 6۰ کیلومتر تاکنون دوبانده شده 
و ۱۵ کیلومتر دیگر باقی مانده است. وی اظهار کرد: از این مقدار 
۱۰ کیلومتر تا دهه فجر به بهره برداری می رسد و پنج کیلومتر 
نیز تا نیمه نخست سال آینده مورد بهره برداری قرار می گیرد و با 

تکمیل این طرح کل مسیر گناباد به مشهد دوبانده خواهد شد.

  هفت تیرکشی در بیمارستان 
بجنــورد- خبرنگار 
وقوع  پــی  در  قدس: 
حادثــه تیرانــدازی در 
آیــت اهلل  بیمارســتان 
شــیروان،  هاشــمی 
دادســتان عمومــی و 
انقالب این شهرســتان 
از برخورد جدی دســتگاه قضایی با اخاللگران نظم،امنیت و 

آسایش عمومی و هنجارشکنان خبر داد.
عبدالرضا هدایتی نیا در خصوص ماجرای هفت تیرکشــی 
فردی در بیمارستان شیروان اظهار کرد: در پی منازعه دسته 
جمعی تعدادی از اعضا و بستگان سببی و نسبی یک خانواده 
به ویژه درگیری بین ســه برادر که در حوزه مســائل مالی 
اختالفاتی بایکدیگر داشتند، متعاقب انتقال افراد مجروح و 
آسیب دیده در این نزاع به بیمارستان، یکی از برادران درگیر 
در این اختالفات به همراه یکی از دوســتان خود دوباره در 
بیمارستان حاضر و در ادامه با بروز تنش و درگیری مضاعف، 

این ماجرا ابعاد تازه تری به خود گرفت.
این مقام قضایی خاطرنشــان کرد: در این حین فرد همراه 
این برادر، به وسیله یک قبضه اسلحه کلت کمری غیرمجاز 
با شلیک یک گلوله به پای یکی از طرفین درگیری،عالوه بر 
ایراد جراحت به فرد مورد هدف، موجب ایجاد اخالل درنظم 

و آسایش عمومی در این بیمارستان شد.
هدایتی نیا با بیان اینکه مقام قضایی بالفاصله پس از اطالع از 
این حادثه، رأساً در صحنه حضور یافته و دستورهای قضایی 
الزم را صادر نموده، بیــان کرد: ماهیت و ابعاد مختلف این 

ماجرا تحت بررسی قرار دارد.
وی از تشکیل پرونده قضایی برای تمامی طرفین درگیر در 
منازعه و تحت پیگرد کیفری قــرار گرفتن آنان خبر داد و 
گفت: دادستانی شیروان این اقدام را به مثابه اخالل در نظم 
و امنیت شهر شیروان تلقی کرده و بر این اساس رسیدگی به 

این پرونده را در اولویت کاری خود قرار داده است.

  دستگیری سارق فیروزه های میلیاردی 
قدس: فرمانده انتظامی 
نیشــابور گفت: در پی 
فیروزه  سرقت  گزارش 
از یک منزل در ســطح 
پیگیری  نیشابور،  شهر 
موضوع به صورت ویژه 
در دســتور کار پلیس 

آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.
حســین دهقانپور ادامه داد: در بررسی های اولیه کارآگاهان 
پلیس مشخص شــد حدود 2۵۰ کیلوگرم سنگ فیروزه از 
فردی که در زمینه خرید و فروش فیروزه فعالیت دارد توسط 

سارق سرقت شده است.
وی بیان کرد: کارآگاهان دایره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی 
پس از بررســی محل ســرقت با اســتفاده از سرنخ های به 
جامانده، تحقیقات میدانی خود را شروع و به فردی مظنون 

شدند و فرد متهم را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی نیشــابور ادامه داد: متهم دستگیرشده در 
مواجهه با ادله و مســتندات پلیس به ســرقت حدود 2۵۰ 
کیلو سنگ فیروزه به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال 

اعتراف که سنگ های سرقتی نیز توسط پلیس کشف شد.
دهقانپــور گفت: تحقیقات از متهم جهت کشــف ســایر 

سرقت های احتمالی ادامه دارد.

تصادف، قاچاقچیان شیشه را رسوا کرد
  کشف 1۰۰ کیلو شیشه در بار سبوس

انتظامی  قدس:فرمانده 
رضوی  خراسان  استان 
گفت: همزمان با اجرای 
طرح کنترل محورهای 
توســط  مواصالتــی 
مأمــوران پلیس مبارزه 
با موادمخدر شهرستان 
کاشمر در یکی از محورهای مواصالتی این شهرستان، یک 
مورد واژگونی کامیون حامل بار سبوس به مرکز فوریت های 
پلیسی ۱۱۰ اعالم، که بالفاصله مأموران پلیس مبارزه با مواد 
مخدر و گشت انتظامی بخش کوهسرخ به محل اعزام شدند.

ســردار محمدکاظم تقوی بیان کرد: مأموران پس از بررسی 
دقیق صحنــه واژگونی این کامیون و مشــاهده تناقض در 
سخنان راننده کامیون و سرنشینان یک دستگاه پژوپارس که 
مدعی بودند صاحب بار هستند، با هماهنگی قضایی این افراد 

را جهت بررسی های دقیق تر به مقر انتظامی انتقال دادند.
وی ادامــه داد: مأموران پلیس مبــارزه با مواد مخدر پس از 
بازرســی دقیق کامیون و بار آن موفق شدند ۱۰۰ کیلوگرم 
شیشــه که به طرز بســیار ماهرانه ای در داخل بار کامیون 

جاسازی شده بود را کشف کنند.
فرمانده انتظامی خراسان رضوی عنوان کرد: کامیون به همراه 
بار آن توقیف و ســه متهم نیز در این زمینه دســتگیر و به 

مراجع قضایی معرفی شدند.

  شناسایی عامل کالهبرداری
 26 میلیون ریالی در فضای مجازی

فرمانــده  قــدس: 
گفت:  قوچان  انتظامی 
در پــی شــکایت یکی 
از شــهروندان مبنی بر 
کالهبرداری 26 میلیون 
ریالــی از وی توســط 
فردی ناشناس، موضوع 
شناسایی سارق یا سارقان احتمالی در دستور کار پلیس فتا 

این فرماندهی قرار گرفت.
قدیر مصرخانی بیان کرد: در تحقیقات کارشناســان پلیس 
فتا مشخص شد که شاکی یک فقره خرید شارژ تخفیف دار 
اینترنتی ناموفق از یک ســایت جعلی داشته است که پس 
از مدتی متوجه برداشــت 26 میلیون ریال از حساب خود 

می شود.
وی اظهار کرد: کارشناسان پلیس فتا با اقدامات صورت گرفته 
پس از هماهنگی با مقام قضایی یک متهم را در استان فارس 
شناســایی و ضمن عودت مبلغ کالهبرداری شده با دستور 
مقام قضایی، پرونده به صورت نیابتی به دادســرای مربوط 

جهت ادامه رسیدگی ارسال شد.

زاویه تصویر

 حادثه رانندگی
 روی پل جمهوری اسالمی مشهد

رخ رد رخ
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 نمای ساختمان ها اصالح شود
نمای ایرانی اسالمی ســاختمان ها از شهر 
مشــهد با بولدوزرها به زیرخــاک رفتند،اما 
می شــود ســاختمان ها، مال ها و برج های 
نزدیک به حرم و خیابان های منتهی به حرم 
را ملزم کرد نمای بیرونی ساختمان هایشان را 
به سبک ایرانی اسالمی تغییر بدهند. البته 
به شرطی که شــورای شهر، شهردار و سایر 
مسئوالن شهر و استان با قاطعیت این طرح 

را اجرا کنند.
9۳6....6158

 نظارتی نیست!
چرا هیــچ نظارتی برای لــوازم یدکی های 
فریمان نیســت . هر کســی هــر قیمتی 
می خواهد اجناس خود را می فروشــد، یک  
جنس مشــابه در هر مغــازه به یک قیمت 

است؛ مسئوالن چکار می کنند؟
9۳7...2941

 اوضاع به هم ریخته پست کوی طالب
خواهشمندم یک سری هم به ناحیه 4پست واقع در کوی طالب بزنید و از اوضاع به هم ریخته 

آنجا یک گزارش تهیه کنید.
915...۰681

 ایجاد ترافیک توسط والدین دانش آموزان
مسئوالن راهنمایی و رانندگی؛ محض رضای خدا برای ابتدای خیابان سناباد دبیرستان دخترانه 
امام حسین فکری بکنید. حوالی ساعت 2 ظهر، والدین با پارک دوبل و سوبل خیابان را مسدود 

می کنند.
915...75۰1

 ایستگاهی که صندلی برای نشستن ندارد
خیابان گاز بولوارمســلم، مسلم شمالی 2۰ 
ایســتگاه اتوبــوس یک صندلی نــدارد که 
بنشینی منتظر اتوبوس باشی، شما را به خدا 

پیگیری کنید.
915...4859

 دیگر پیامک نمی آید
قبالً پس از کســر پول از الیت برایم پیامک 
می آمد، ولی مدت زیادی اســت که تعطیل 

شده و این یعنی بی اعتمادی.
915...2742

علی محمدزاده صحبت مرگ و میر که 
می شــود منطقی این است که باید همه به 
یاد جنگ و کشــتار انسان ها بیفتند ولی از 
سال ها پیش در کشور ما به محض شنیدن 
واژه جانباختگان، ناخودآگاه به یاد رانندگی 
و تصادفــات می افتیم که بر اســاس آمارها 
تصادفــات تلفات بیشــتری از جنگ برای 

ایرانیان داشته است.
بر اســاس آخریــن آمار اعالمی از ســوی 
ســازمان پزشکی قانونی در پنج ماه نخست 
ســال جاری ۷هزار و ۵6۱نفر در ســوانح 
رانندگی کشور جان باخته اند که استان های 
فــارس با 6۱2، خراســان رضوی با ۵4۳ و 
تهران با ۵42 فوتی بیشــترین و استان های 
ایــالم با ۵۱، چهــار محــال و بختیاری با 
92 و کهگیلویــه و بویراحمد با ۱۰4 فوتی 
کمترین آمار کشته شدگان حوادث رانندگی 

را داشته اند.
همچنین اســتان های تهران بــا ۱6هزار و 
9۷۵، خراســان رضوی با ۱2هزار و 4۵۷ و 
اصفهان با ۱2هزار و ۱۱۷ نفر بیشترین آمار 

مصدومان تصادف را داشته اند.

آمارهای استانی
فرمانــده انتظامی خراســان رضوی هم در 
روزهای گذشــته با بیــان اینکه »در تعداد 
کل تصادفات، ۱۰۳ درصد افزایش تصادف 
را داشته ایم«، اظهار کرد: این زنگ خطری 
اســت برای رانندگان تا بــه مقررات توجه 
بیشــتری داشته  باشند و یکی از عوامل هم 
استفاده از موبایل و عدم توجه به جلو است.

وی ادامــه داد: در تعــداد مجروحــان بــا 
افزایــش ۳درصــدی مواجــه بوده ایم و در 
تعداد متوفیان درون شــهری 2درصد و در 
تصادفات برون شــهری و در تعداد متوفیان 
حدود 9درصد افزایش داشــته ایم. با توجه 
به عملکردهای ســال گذشته دچار چالش 
شــده ایم و امیدواریم در فرصت باقی مانده  

بتوانیم این موضوع را مدیریت کنیم.  

 بستر آماده تصادفات 
بر اساس همان قاعده کارشناسی سه عامل 
انســان، جاده و خودرو در بــروز تصادفات 
نقش دارند، از این رو برای یافتن پاسخ این 
پرسش که چرا آمار تصادفات دچار تغییرات 

باید به سراغ این سه  شده 
عامل رفت.

انســانی  عامــل  اینکــه 
بــروز  عامــل  مهم تریــن 
هیــچ  اســت  تصادفــات 
تردیــدی در آن نیســت و 
به زبان ســاده هم می توان 
گفت اگــر راننده با رعایت 
کند  رانندگی  جوانب  تمام 
از بروز بســیاری از سوانح 
به  ولی  می شود  پیشگیری 
رفتارهای  مختلــف  دالیل 
کشور  در  رانندگی  پرخطر 
و اســتان ما روند کاهشی 

نداشــته و همواره شــاهد اتفاقــات تلخی 
هســتیم که نتیجه یک رفتار مخاطره آمیز 

رانندگی است.
امــا در کنار تمام خطا های انســانی، وجود 
جاده مناســب هم ســهم قابل توجهی در 
کاهش تصادفات دارد که متأســفانه در این 
حوزه هم دچــار عقب ماندگی های تاریخی 

هستیم.
هر چنــد به اســتناد اعالم متولیــان این 
حــوزه در ســال های اخیــر حــدود ۱۵۰ 
نقطــه حادثه خیز وجود دارد کــه البته بنا 
به گفتــه یکی از مدیران اســتانی عملیات 
اصالح هندســی تعداد زیادی از این نقاط 
در دستور کار ســال جاری آن ها قرار دارد 
ولی همچنان محورهــای پرتردد و ناایمنی 

در استان داریم که شرایط 
لحاظ عرض  به  فنی مسیر 
جــاده و یا اســتانداردهای 
مربــوط هیچ تناســبی با 
ندارد  ترافیکی محور  حجم 
که می توان از محور مشهد- 
فریمان، کاشمر- فیض آباد و 

قوچان- درگز نام برد.
از ســوی دیگر هر چند در 
به شاهرود  محور ســبزوار 
شــاهد تصادفات رخ به رخ 
نیســتیم ولــی در مقابل، 
بیشــترین واژگونی هــا در 
ایــن مســیر رخ می دهد و 
خبری از اقدامات پیشــگیرانه از این اتفاقات 
در این محور نیست که به نظر می رسد باید 
کارشناسان و متولیان این حوزه با همفکری 
و اســتفاده از تجربیات کشــورهای دیگر به 
دنبال اعمال روش های مختلف کاهش سوانح 

رانندگی در این مسیر باشند.
بــا نگاهی به واکنش مدیران دســتگاه های 
مختلف دخیل در این موضوع در سال های 
گذشــته می بینیم که تکــرار چند توصیه 
به رانندگان بــرای پرهیــز از رانندگی در 
حال خواب آلودگی و ضــرورت ایجاد چند 
مجتمــع بین راهی برای ترغیــب رانندگان 
به توقف نهایِت برنامه ریزی برای کاســتن 
از ســوانح این محور بوده اســت که البته 
خروجــی قابل توجهــی نداشــته؛ چراکه 

خبــری از سیاســت های تشــویقی دولت 
برای ســرمایه گذاری در بخش مجتمع های 

بین راهی نبوده است.
در بحــث خودرو به عنوان ســومین عامل 
تأثیرگذار در تصادفات و تلفات جاده ای هم 
که دیگر ناایمن بودن خودروهای داخلی بر 
هیچ کس پوشیده نیست و بررسی  آمارهای 
تفکیکی و تخصصی تصادفات منجر به فوت 
خود بیانگر عمق فاجعه است که البته بارها 
از سوی مدیران کشــوری نقش خودرویی 
مانند پراید در افزایش تلفات تصادفات بیان 

شده است.

 چه باید کرد؟
با تمام این اوصاف به نظر می رسد با توجه به 
وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه نمی توان 
انتظار معجزه داشت و تصور کرد در اقدامی 
فراگیر با توسعه و بهســازی راه های استان 
نقش جاده در بروز تصادفات به حداقل برسد 
یا اینکه تصمیم ســازان ملی برای حفاظت از 
جان مردم مانــع ورود خودروهای ناایمن به 
معابر بشــوند و آرام آرام شــاهد خروج این 

خودروها از چرخه صنعت خودرویی بود.
لذا تنها عاملی که تحت هر شرایطی می تواند 
بیشــترین ســهم را در بهبود یا بدتر شدن 
وضعیت داشــته باشد عامل انسانی است که 
بی شــک برای تغییر در کلیات آن نیازی به 
دستور و بخش نامه نیســت و به جز اندکی 
از راننــدگان که دوســتدار رانندگی پرخطر 
هســتند مابقی افراد را می توان به روش های 
معمولی البته مداوم، ملزم به رانندگی ایمن 

کرد.
خالصه اینکــه پس از مدتی کــه آمارهای 
تلخ مرگ و میر تصادفات استان سیر نزولی 
داشت باز شــاهد بازگشت شــبح مرگ به 
جاده ها هســتیم و بهتر است هر کدام از ما 
که پشــت فرمان می نشینیم پلیس و مراقب 
خود و اطرافیانمان باشــیم و فراموش نکنیم 
نخستین اشتباه می تواند آخرین اشتباه باشد.

قدس دالیل افزایش 1۰۳ درصدی تصادفات در استان را بررسی کرد

زنگ خطر دوباره برای جاده های خراسان رضوی

در تعداد کل تصادفات، 
۱۰۳ درصد افزایش 

تصادف را داشته ایم . این 
زنگ خطری است برای 

رانندگان تا به مقررات 
توجه بیشتری داشته 

 باشند و یکی از عوامل 
هم استفاده از موبایل و 
عدم توجه به جلو است

بــرش

مخاطبان گرامی!
لطفــاً نظرات خود را در خصوص 
شــماره  بــه  حــوادث  مطالــب 

300072305 پیامک کنید.

مـخــاطـبـان گـرامی! می توانید 
را در  عکس ها و سوژه های خود 
حوزه های شهری، اجتماعی و ... 

به ایمیل زیر ارسال نمایید.
 khorasanemrooz@yahoo.com

آب و هوا
  پیش بینی گردوغبار و کاهش کیفیت 

هوا در بیشتر مناطق خراسان رضوی 
قدس: هواشناسی خراسان رضوی اعالم کرد بر اساس تحلیل 
نقشه ها و مدل های هواشناسی،  امروز جوی نسبتاً پایدار برای 
بیشتر نقاط استان پیش بینی می شــود. ضمن اینکه امروز 
دمای هوا در سطح استان روند کاهشی دارد. همچنین از فردا 
یکشــنبه دوباره استان تحت تأثیر جریان های ناپایدار جوی 
قرار خواهد گرفت که سبب افزایش ابرناکی در سطح استان 
با احتمال رگبارورعدوبرق پراکنده در نواحی شمالی و شمال 
غرب و وزش باد شدید همراه با گردوغبار و کاهش کیفیت هوا 

در نیمه شمالی و نوار شرقی استان خواهد شد.
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فضای مجازی: 



   انتخابات نخستین انجمن هنرهای 
تجسمی خراسان رضوی برگزار شد

اعضای  انتخابــات  ایرنا: 
هیئت مدیره نخســتین 
انجمن هنرهای تجسمی 
بــا  رضــوی  خراســان 
رأی گیــری از افراد واجد 
شــرایط در قالب دومین 
مجمع عمومی هنرمندان 

تجسمی در مجتمع فرهنگی- هنری امام رضا)ع( مشهد برگزار 
شد. مسئول گروه امور هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خراســان رضوی گفت: با اینکه برای دومین مرتبه حضور افراد 
واجد شرایط برای حضور در این انتخابات به حد نصاب نرسیده 
بود، اما براساس قانون انتخابات دومین مجمع عمومی هنرمندان، 

انتخابات اعضای هیئت مدیره برگزار شد.
جواد روشــندل افزود: قرار بود انتخابــات اعضای هیئت مدیره 
نخســتین انجمن هنرهای تجسمی خراســان رضوی در قالب 
 مجمع عمومی پنجشــنبه شــب دو هفته گذشــته با حضور 
هزار و ۵۵ نفر از واجدان شــرایط شرکت در انتخابات در محل 

مجتمع فرهنگی - هنری امام رضا)ع( مشهد برگزار شود.
وی ادامه داد: در آن جلسه از مجموع افراد واجد شرایط، ۲۶۱ نفر 
به صورت اصالتی و وکالتی در مجمع عمومی حضور یافتند که این 
تعداد براساس آیین نامه انتخابات، حد نصاب شرکت کنندگان برای 
تعیین اعضای هیئت مدیره نخستین انجمن هنرهای تجسمی 

استان را نداشت.
مســئول گروه امور هنری اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
خراســان رضوی گفت: براساس قانون انتخابات فقط در مجمع 
عمومی نخست به حضور حداکثری نیاز است، اما در مجمع دوم 
به هر تعدادی که افراد حضور پیدا کنند انتخابات انجام می گیرد.

روشندل افزود: نظر مسئوالن اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خراسان رضوی هم حضور حداکثری افراد واجد شرایط در دومین 
مجمع عمومی هنرهای تجسمی بود، از این رو از همه هزار و ۵۵ 
نفر عضو دعوت به عمل آمد تا در دومین مجمع عمومی هنرهای 

تجسمی حضور یابند.
وی ادامــه داد: دومین مجمع عمومی هنرهای تجســمی برای 
انتخاب ۱۰ عضو و دو بازرس در چارچوب اعضای هیئت مدیره 
انجمن هنرهای تجسمی خراسان رضوی برگزار شد که ۳۸ نفر 

در این خصوص نامزد انتخابات شدند.
مســئول گروه امور هنری اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
خراســان رضوی گفت: از مجموع افراد واجد شرایط رأی دادن، 
۲۱۰ نفر به صورت اصالتی و ۷۵ نفر به صورت وکالتی در دومین 
مجمع عمومی هنرهای تجســمی خراســان رضوی با موضوع 
انتخاب هیئت مدیره شرکت کردند که پس از برگزاری انتخابات 
و شــمارش آرا، اعضای هیئت مدیره نخستین انجمن هنرهای 

تجسمی خراسان رضوی انتخاب شدند.
روشندل افزود: مسعود رستگار در رشته نقاشی، مهدی اشراقی در 
رشته گرافیک، حسین قائمی در رشته خوشنویسی، مهدی زابل 
عباسی در رشته عکاسی، مریم میرصدرایی در رشته نگارگری، 
الله خرازیان در رشــته تصویرســازی، امین قوی اندام در رشته 
مجسمه ســازی، حسن فقیه شجاعی در رشته سفالگری، طاهر 
واحدیان در رشته هنرهای جدید و قدیر بقایی در رشته کاریکاتور 
به عنوان اعضای هیئت مدیره نخستین انجمن هنرهای تجسمی 
خراسان رضوی انتخاب و حسین مأموریان و اسماعیل رزاقی نیز 

دو عضو علی البدل اعضای هیئت مدیره شدند.

   آغاز چهارمین دوره جام باشگاه های 
کتابخوانی در نیشابور

 - ر بـــــو نیـــشا
خبــرنـــگارقدس: 
ملی  هفته  بــا  همزمان 
کــودک، چهارمین دوره 
باشــگاه های کتاب  جام 
و  کودک  کتابخوانــی  و 
نوجــوان در مرکــز یک 

کانــون پرورش فکری کودکان و نوجوانان باغ ملی نیشــابور 
برگزار شد. کارشناس فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
نیشــابور اظهار کرد: هدف از برگــزاری چهارمین دوره جام 
باشــگاه های کتــاب و کتابخوانی کودک و نوجــوان، تقویت 
مهارت های خوانش کتاب و مطالعه اســت که پژوهشــگر و 
مــدرس حوزه کودک و نوجوان مریم وفازاده در این کارگاه ها 
در مرکز یک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیشابور 

آموزش های الزم را برای مربیان ارائه داد.
نرجس مقدم پاشــا خاطرنشان کرد: پس از آموزش های الزم 
هر مربی که بیشتر در یکی از دستگاه های آموزشی یا فرهنگی 
شهر فعال اســت )معلمان، روحانیان، مربیان کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان، کتابــداران کتابخانه های عمومی 
و...( می توانند باشــگاه های کتابخوانی کــودک و نوجوان را 

راه اندازی کنند.

   برگزاری شب شعر به مناسبت هفته ناجا
قــدس: همزمــان بــا 
گرامیــــداشت هفـــته 
ناجا مراســم شــب شعر 
از خانــواده  تجـــلیل  و 
شــهدا، پیشکســوتان و 
بازنشســتگان مرزبانی و 
ناجا خراســان رضوی در 

مشهد برگزار شد.
در این آیین که معاون سیاســی و امنیتی اســتانداری خراسان 
رضوی نیز حضور داشت، سردار ماشااهلل جان نثار فرمانده مرزبانی 
اســتان خراسان رضوی گفت: مرزهای استان از امنیت مطلوبی 
برخوردار است که بخشی مرهون زحمات همین بازنشستگان و 

پیشکسوتان است.
در ادامه فرمانده انتظامی خراسان رضوی اظهار کرد: بازنشستگان 
و پیشکســوتان ناجا زحمات زیادی را در طول خدمت متحمل 

شدند که نتیجه آن امنیت امروز کشور است.
سردار تقوی در ادامه بر اهمیت مرزها تأکید و عنوان کرد: مرزبانان 
ایران اسالمی برای حراست و حفاظت از مرزها از هیچ کوششی 
دریغ نخواهند کــرد، همان طور که تاکنون برای ارتقای امنیت 

تالش نموده اند.
در این مراسم شاعرانی همچون حمید عشقی مدیر انجمن ادبی 
استان، قاسم رفیعا، ایمان مرصعی، هاشم رضازاده و جلیل فخرایی 
اشعاری در وصف شهدا و امنیت سازان ناجا و مرزبانی قرائت کردند. 
در پایان این مراسم از تعدادی خانواده شهدای مظلوم مرزبانی و 

جانبازان و پیشکسوتان مرزبانی قدردانی شد.

ورزش خراسان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در گفت و گو با قدس از سیاست های جدید گفت 

گردشگری مذهبی  اولویت   وزارتخانه جدید
رضاطلبی  وزیــر میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی گفت: 
گردشگری مذهبی نرخ هزینه وزارتخانه را برای 
گردشگران به طور میانگین سه تا چهار برابر کمتر 
می کنــد از این رو این نوع گردشــگری یکی از 

اولویت های اصلی این وزارتخانه است. 
علــی اصغــر مونســان در حاشــیه همایش 
ســرمایه گذاری گردشگری در شــرق کشور در 
مشــهد، در گفت و گو با قدس آنالین اظهار کرد: 
گردشــگری مذهبی یکــی از مزیت های بزرگ 

کشور است.
وی تصریــح کــرد: این نــوع گردشــگری از 
ظرفیت های خوبی در همــه زمینه ها برخوردار 
اســت. از طرفی این گردشــگری موجب شده 
است تا ترکیبی از گردشگری در کشور رخ دهد 
به طوری که گردشــگران با هــدف اولیه زیارت 
به کشــور ســفر می کنند، اما در کنار این نوع 
گردشگری، به گردشگری درمانی، طبیعت گردی 
و تاریخــی نیز می پردازند کــه این موضوع نرخ 
هزینه کرد گردشگری را برای گردشگران به طور 
میانگین سه تا چهار برابر کمتر می کند، از این رو 
توجه به نوع گردشگری بسیار اهمیت دارد و جزو 

اولویت های اصلی وزارتخانه است.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
افزود: شهر مقدس مشهد به جهت وجود بارگاه 
امام رضا)ع( باالترین نرخ گردشگری مذهبی را 
در کشور داراست که موجب شده است این شهر 
و استان خراســان رضوی به یکی از قطب های 
گردشگری کشــور تبدیل شوند. زیرساخت های 
کمی و کیفی خوبی نیز در این استان وجود دارد 
و انتظار می رود با تالش استاندار خراسان رضوی 
گردشگری را از مشهد به سایر شهرستان ها نیز 

سوق دهیم. 
وی همچنین در مورد ثبت جهانی آثار تاریخی 
کشور، بیان کرد: هر کشوری در دنیا ساالنه یک 
سهمیه برای ثبت جهانی آثار تاریخی دارد از این 
رو چون کشور ما دارای آثار متعدد تاریخی است 
و برای اینکه این آثار در صف انتظار باقی نمانند، 
ثبت زنجیره ای آثار را در دســتور کار قرار دادیم 
و در حال حاضر پرونده راه آهن شمال به جنوب 
به عنوان ثبت جهانی بعدی در حال آماده شدن 
است، سال گذشته نیز جنگل های هیرکانی به 
طول ۸۵۰ کیلومتر که شامل پنج استان می شد 

را ثبت جهانی کردیم.

  تبدیل صنعت گردشگری 
به اقتصاد اول یا دوم کشور 

مونســان همچنین در همایش سرمایه گذاری 
گردشگری منطقه شرق کشور با حضور تعدادی 
از استانداران منطقه شــرق کشور، نمایندگان 

مجلــس، اعضــای فراکســیون 
مسئوالنی  مجلس،  گردشــگری 
از اکو و میهمانانی از کشــورهای 
خارجی و فعاالن حوزه گردشگری 
داخلی، گفت: گردشگری، اقتصاد 
نوظهوری در کشور است و آینده 
این صنعت در ایران بسیار روشن 
اســت و در چند ســال آینده به 

اقتصاد اول یا دوم کشور خواهد رسید. 
وی افزود: بخش گردشگری، چالش های صنایع 
دیگر همچون ایجاد آلودگی و عدم پایدار بودن را 
ندارد، از این رو همه دولت ها به آن توجه ویژه ای 
دارند. از طرفی شهرهای مختلفی وجود دارند که 
صنایع گوناگونی در حاشیه آن ها شکل گرفته، 
در حالی کــه آبادانی و توســعه آن ها را فراهم 
نکرده اســت. اما در مقابل، هر شهری که دارای 
مؤلفه گردشگری بوده است حضور گردشگر در 
آن منطقه موجب ایجاد توسعه پایدار آن شهر و 

منطقه شده است. 
وی با بیان اینکه جلوگیری از مهاجرت از روستا 
به شــهر و حتی افزایــش مهاجرت معکوس از 
جمله مزایای دیگر رونق گرفتن سرمایه گذاری 
گردشگری اســت، افزود: گردشگری عالوه بر 
اقتصــادی، در زمینه های دیگر  قابلیت هــای 
همچون دیپلماســی فرهنگی نیــز تأثیرگذار 
اســت به طوری که هر گردشگر خارجی پس 
از برگشــت به وطن خود، نماینده کشور ما در 
انتقال فرهنگ میهمان نوازی و معرفی جاذبه های 
گردشــگری ایران خواهد بود و در شرایطی که 
نظام استکبار تبلیغات زیادی علیه ایران انجام 
می دهد، گردشــگری نقش مهمــی در معرفی 
ایــران و جاذبه های فرهنگــی و اقتصادی آن 
خواهد داشت. وی با اشاره به اینکه گردشگری 
رتبه ســوم درآمدهای اقتصــادی را در جهان 

داراســت، افزود: از ابتدای ســال 
تا کنون ۴.۹ میلیون گردشــگر 
خارجی به کشــور سفر کرده اند 
که اگــر همین رونــد ادامه پیدا 
کند آمار امسال چشمگیر خواهد 
بود، زیرا سال گذشته افزون بر ۷ 
میلیون گردشگر خارجی به ایران 

سفر کردند.
مونســان تصریح کرد: براساس آمارهای جهانی 
ایران در رتبه دوم ســرعت جذب گردشــگری 
است و این موارد در حالی رخ می دهد که تهدید 
و تحریم های زیادی از ســوی دشــمنان علیه 
گردشگری ایران صورت گرفته است. با صراحت 
اعالم می کنم که آینده صنعت گردشگری کشور 

بسیار روشن است.

  بوروکراسی و موازی کاری 
در مسیر فعالیت های گردشگری

سخنگوی فراکسیون گردشگری مجلس شورای 
اسالمی نیز در این همایش اظهار کرد: تعطیلی 
پنجشنبه ها عالوه بر رونق در حوزه گردشگری، 
کمک به نهــاد خانواده خواهد کرد و همچنین 
این تعطیلی در راستای هماهنگی شهرستان ها 

با پایتخت کشور صورت گرفته است.
میرزاده افزود: بوروکراسی اداری و موازی کاری 
در مســیر فعالیت های گردشگری و هتل داری 
وجــود دارد و نباید آن را انــکار کرد. از طرفی 
مجلس صرفاً در حــوزه قانون گذاری و نظارت 
بر اجرای صحیح قوانین در حوزه گردشــگری 
آماده هر گونه پاســخگویی است و با تمام توان 
هر گونه اقدامــی را در این زمینه انجام خواهد 
داد و از کسانی که در راه گردشگری مانع تراشی 
می کنند تقاضا داریم این موانع را برطرف کنند 

و به اصطالح اگــر خیر و کمک آن ها به بخش 
گردشــگری نمی رسد، حداقل ســنگ اندازی 

نکنند.

  بایگانی در کارتابل نمایندگان
علیرضا رزم حسینی، استاندار خراسان رضوی نیز 
در این همایش گفت: تمام قوانین مزاحم کسب و 
کار کشور با وجود شناسایی، اما در کارتابل ۲۹۰ 
نماینده مجلس فرستاده شد و بایگانی آن تنها 

اقدام مجلس در این زمینه بود.
وی افــزود: خراســان رضوی و مشــهدالرضا از 
ظرفیت هــای مختلــف و متنوعــی در حوزه 
گردشــگری برخوردار اســت و فرصت خوبی 
برای ســرمایه گذاری اســت که انتظار می رود 
ســرمایه گذاران در این زمینه اســتقبال خوبی 

داشته باشند.

  برند ملی گردشگری کشور 
نیز در دهه فجر رونمایی می شود

وی با اشــاره به اینکه بخش شرق کشور دارای 
اســتان های بی نظیــر در حــوزه ظرفیت های 
گردشــگری اســت، تصریح کرد: سند توسعه 
گردشــگری نیــز مهیــا شــده اســت و در 
کمیســیون های مختلف دولت در حال بررسی 
است و به زودی برند ملی گردشگری کشور در 

دهه فجر رونمایی خواهد شد.
ابوالفضل مکرمی فر، مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی نیز 
در این همایش گفت: ســرمایه گذاری در حوزه 
گردشگری و صنایع دستی محدودیتی ندارد و 
هرچه در این زمینه توجه بیشتری صورت بگیرد، 
مواردی نظیر رونق اشــتغال، افزایش مهاجرت 
معکوس و توســعه متوازن همه مناطق صورت 

خواهد گرفت.
اربابی، رئیس شورای سیاست گذاری این همایش 
نیز در ســخنانی گفت: در حوزه سرمایه گذاری 
تأسیسات گردشگری در سال های اخیر به ویژه 
در زمان حضور وزیر گردشگری گام های خوبی 

برداشته شده است.
وی با بیان اینکه مصوبه مجلس شورای اسالمی 
در مورد تعطیلی روز پنجشنبه کمک زیادی به 
رونق گردشگری خواهد کرد، تصریح کرد: بخش 
خصوصی با ســرمایه گذاری ۲۰۰ هزار میلیارد 
تومانی در حوزه تأمین زیرساخت های گردشگری 
در حال حاضر با پیشرفت فیزیکی در حدود ۵۰ 

درصد، فعال است. 
در ادامــه این همایــش از آلبــوم فرصت های 
سرمایه گذاری گردشگری خراسان رضوی و تمبر 
مخصوص همایش ســرمایه گذاری گردشگری 

شرق کشور رونمایی شد.

فرهنگ و هنر
   مسابقات اتومبیلرانی 

آفرود شرق کشور آغاز شد
اداره  رئیــس  ایرنــا: 
ورزش و جوانان نیشابور 
مسابقات  دومین  گفت: 
آفــرود  اتومبیلرانــی 
قهرمانی منطقه شــرق 
کشــور جام پلیس روز 
گذشته در نیشابور برگزار 

شد. 
کاوه آهنگر در حاشــیه برگزاری این دوره از مسابقات افزود: 
این رقابت ها با حضور ۳۰ شرکت کننده از استان های خراسان 
رضوی، شمالی، جنوبی، سیســتان و بلوچستان و کرمان در 

پیست اتومبیلرانی باغرود نیشابور برگزار شد.
وی ادامه داد: ۱۲ اتومبیلران از نیشابور در این مسابقات حضور 
دارند و شــرکت کنندگان در کالس های چهار ســیلندر و ۶ 

سیلندر با یکدیگر به رقابت پرداختند.
رئیس هیئت موتورســواری و اتومبیلرانی نیشابور نیز گفت: 
پیست آفرود نیشابور در زمینی به مساحت ۵/۵ هکتار ساخته 
شده و از ظرفیت مناسبی برای برگزاری مسابقات ملی برخوردار 

است.
مهدی صحرایی افــزود: برای تکمیل جایگاه تماشــاچیان، 
رختکن، افزایش تعداد دستشــویی ها و محصور کردن اطراف 
پیست آفرود نیشابور یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال نیاز است.

هم اکنون حدود ۲۰۰ موتورســوار و اتومبیلران در نیشــابور 
فعالیت دارند.

مسابقات آفرود یا بیابانی رشته ای از مسابقات اتومبیلرانی است 
که در پیست های دارای عوارض دشوار طبیعی و با خودروهای 

شاسی بلند برگزار می شود.

   برنامه تیم پارسا 
در لیگ برتر بسکتبال مشخص شد 

لیگ  قرعه کشی  قدس: 
برتر بســکتبال کشــور 
برنامه  و  شــد  برگــزار 
رقابت های آویژه صنعت 
نماینده  تنهــا  پارســا، 
خراســان رضوی در این 

رقابت ها مشخص شد. 
مراسم قرعه کشی لیگ برتر بسکتبال با حضور تیم های لیگ 
برتری، دبیر فدراسیون و مسئول کمیته داوران مسابقات انجام 
شد. لیگ برتر بسکتبال، نهم آبان ماه آغاز و در تاریخ هجدهم 

اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ به پایان می رسد.
عالوه بر ۱۴ تیم لیگ برتر، قرار است تیم جوانان کشورمان نیز 
در لیگ برتر شــرکت کند، اما هنوز حضور این تیم مشخص 
و مسجل نشده اســت، در این نشست به مسئوالن تیم های 
ذوب آهن و مس کرمان تذکر داده شد که بدهی خود را تا روز 
۳۰ مهر به فدراسیون پرداخت کنند در غیر این صورت از لیگ 

کنار گذاشته می شوند.
در هفته نخست لیگ برتر بسکتبال توفارقان آذرشهر با آویژه 

صنعت پارسا خراسان رقابت می کند.

   حضور خراسانی ها 
در لیگ بین المللی رول اسکی

لیگ  رقابت های  قدس: 
بین المللی رول اســکی 
بــه میزبانــی اراک طی 
روزهای ۱۴ و ۱۵ مهرماه 
در پارک جنگلی شهید 
باهنر این شهر برگزار شد.

تیم خراســان رضوی در 
بخش بانوان متشکل از عاطفه کریمی و عاطفه صالحی و در 
بخش آقایان علیرضا محمد زاده و آرمین جمال وطن به این 

مسابقات اعزام شدند.
در ایــن رقابت ها در ماده اســپرینت ۱۲۰۰ متر پاتیناژ و ۱۰ 

کیلومتر زنان، عاطفه کریمی، رتبه دوم را کسب کرد.
همچنین در روز اول مســابقات FIS، در ماده پاتیناژ سرعت 
۱۲۰۰ متر، عاطفه کریمی مقام نخست و عاطفه صالحی رتبه 
سوم را کسب کردند، همچنین در روز دوم مسابقات FIS در 
ماده ۱۰ کیلومتر استقامت عاطفه کریمی مقام دوم و عاطفه 

صالحی مقام پنجم را از آن خود کردند.
آرمین جمال وطن نماینده جوانان رشــته رولر اسکی استان 
خراسان رضوی نیز در روز اول مسابقات FIS در بخش جوانان 
مقام ســوم و در روز دوم مسابقات FIS در ماده ۱۵ کیلومتر 

استقامت و در بخش جوانان مقام دوم را کسب کرد.
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   مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی:
کتاب های ویژه پیش دبستانی 

رونمایی شد

ایرنا: مدیرکل آموزش و پرورش خراســان جنوبی گفت: 
نخســتین بار کتاب های ویژه نوآموزان پیش دبستانی در 
استان تألیف و تدوین شد و این پروژه بیش از دو سال به 
طول انجامیده است. محمدعلی واقعی در آیین رونمایی از 
تولید محتوای کتاب های پیش دبستانی در بیرجند با اشاره 
به حضور ۱۲ هزار نوآموز در مراکز پیش دبســتانی استان 
خراســان جنوبی، تصریح کرد: سال تحصیلی جاری این 
کتاب ها در تمامی مراکز پیش دبستانی ازجمله دولتی و 
غیردولتی، سازمان بهزیستی و تبلیغات اسالمی توزیع شده 
که با محتوای آموزشــی با رویکرد بومی تألیف شده و در 

اختیار تمامی دانش آموزان قرار گرفته است.

    بر اساس نتایج ماه سپتامبر ۲۰۱۹
 استاد مشهدی 

در فهرست دانشمندان پراستناد برتر  

قدس: هشتمین عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
مشــهد در فهرست دانشمندان یک درصد پراستناد برتر 

ESI بر اساس نتایج ماه سپتامبر ۲۰۱۹ قرار گرفت.
مدیر منابع علمی و اطالع رســانی پزشکی دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد اظهار کرد: براساس جدیدترین گزارش از 
پایگاه شاخص هاي بنیادین علم ESI دکتر محمدجواد 
نجف زاده، دانشــیار قارچ شناسی پزشــکی دانشگاه علوم 
پزشکي مشــهد در فهرســت یک درصد پراستناد سال 
۲۰۱۹ قرار گرفت. دکتر رنگرزی خاطرنشان کرد: پیش از 
این هفت دانشمند مشهدی در ردیف اعضای هیئت علمی 

یک درصد پراستناد قرار گرفته بودند.

   رئیس اتحادیه صنف طال، نقره و جواهر:
 بازار نقره و بدلیجات 

در مشهد رونق یافته است

ایرنا: رئیس اتحادیه صنف طال، نقره و جواهر مشهد گفت: 
از زمان ممنوعیت واردات بدلیجات و ســایر اقالم زینتی 
ساخته شده از نقره به کشور، بازار نقره سازان و بدلیجات 

در مشهد رونق زیادی گرفته است.
محمدباقر معبودی نژاد افزود: محل تأمین همه مواد اولیه 
تولید زیورآالت نقره و بدلیجات که از تیتانیوم، برنج و فلزات 
کم ارزش دیگر ساخته می شود در داخل کشور است. وی 
اضافه کرد: زیورآالت نقره در بازار مشهد طرفداران زیادی 
بین زائران خارجی از کشورهای عربستان، بحرین، کویت 
و لبنان دارد، به همین علت تولید و فروش نقره از وضعیت 

مناسبی در این شهر برخوردار است.

7653جدول
zadehalireza@gmail.com

محمدرضا علی زاده

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید

۱. عقیده قلبی- کســی کــه به مقصود 
نایل نشــده - ظرف سرکه ۲. میهمانی- 
دردها- تند و فوری- قدم یکپا ۳. شــهر 
 توت- تقســیم کننده- فقر و تنگدســتی 
 ۴. ویژه- جملگی- ابزاری برای صید و ورزش

۵. نبــرد تن به تــن- پرنــده مردارخوار- 
جنگــی-  گوســفند   .۶ خویشــاوندی 
مســــاوی شفــاعت کننــــده-   دام- 

چــراغ  دیـــرکرد-  عــرب-  عزیــز   .۷
روشنایی روســی قدما ۸. سرزنش کردن 
- گــودال- قــوم اروپایــی ۹. ریش هم 
معنی می دهــد- ســراینده »بازاین چه 
 شــورش اســت«- پادگانــی در تهران 
نیمه دیوانه- جانشــینان- گیســو-   .۱۰
صوت تنبیه ۱۱. طریقه- بازار بورسی در 
آمریکا- رایزنی کردن ۱۲. تنومند- قاصد- 
از خواب افزارهــا ۱۳. حیوان مکار- میوه 
ســاالدی- صوت نــدا ۱۴. زائوترســان 
 خیالــی- مرد تــازی- ورم- آلمان قدیم 
۱۵. بال - پایتخت تاجیکستان - رهاشدن

۱. گردان هوایی- کارش دوختن زیپ ، نوار 
اریب ، انواع الیي ، مهره ها و سنگ هاي زینتي 
و ... کــه براي کامل کردن یک پارچه به کار 
می رود است ۲. ذره باردار شیمیایی- قرض و 
 دین- صفت گربه- می دهند تا گرفتار کنند 
۳. تلخ- کیســه چرمــی دوغ- از آن طرف 
 بخوانید گشــودن مســئله اســت- لبن 
۴. سرمایه- نیرو و قدرت- درخت گرمسیری 
همیشه ســبز با گل های ســفید و خوشبو 
۵. معیوب- معروف ترین گونه اصالح شــده 
پرتقال- امر از جســتن ۶. سست و بی حال 
- حشره آفت مزارع گندم- متکای کوچک 
 ۷. مکتوب فرســتادنی- صفر- کیسه پول 
حیــوان  ســرنیزه-  عــزب-  عزیــز   .۸
 دســت آموز- چــه وقــت؟- مایــه حیات

 ۹. دیــدگاه- گوشــت تازی- ســردابه ای 
 که جســد مــردگان را در آن می گذاردند 
۱۰. عالمت جذر و کعب ریاضیاتی- از وسایل 
ورزشی- صوت ندا ۱۱. مادر ترکی- دستوری- 
جواب ۱۲. ستون خیمه- همگانی- حیوان 

 بیابانگرد ۱۳. کشور خجســته- بنابراین- وسنی- یازده 
 ۱۴. نیمه دیوانــه- قاره کهــن- فریادکشــیدن- خاص تر 

۱۵. مسیر کوتاه کننده رسیدن به مقصد- حدوسط 

  عمودی  افقی
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